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Sammanfattning  

En gymnasielärare ska testa elevernas olika matematiska förmågor och för att eleverna ska kunna visa de 
olika förmågorna måste matematikuppgifterna vara utformade på ett sådant sätt så att eleverna får 
möjlighet till att visa de olika förmågorna. Därför är matematikuppgifter önskvärda som kan testa flera 
olika förmågor samtidigt och därför baseras den här uppsatsen på en matematikuppgift som uppfyller detta 
villkor. Skolverkets matematiska förmågor ställs också mot ett ramverk av MCRF (Mathematical 
Competency Research Framework) i en diskussion. 

Uppgiften som uppsatsen baseras på handlar om att ta reda på om 𝑓 𝑥 = 	 %
&'()

 har ett största värde då 
𝑥 ≥ 0 och uppgiften tilldelades en klass som läste kursen matematik 4 på gymnasiet. Eleverna fick arbeta 
med uppgiften två och två utan några hjälpmedel utöver penna och papper, där två av grupperna blev 
ljudinspelade under tiden de arbetade med uppgiften. Samtliga gruppers lösningar samlades sedan in och 
analyserades för att se hur eleverna grep sig an den öppna matematikuppgiften men också för att se vilka 
matematikkunskaper de visade. 

Resultatet från undersökningen visade att eleverna grep sig an uppgiften genom att antingen använda en 
analytisk eller grafisk metod. Det visade sig också att det fanns svårigheter i att derivera den sammansatta 
funktionen och att se att funktionen inte var definierad för alla värden på x. Lösningarna visade även på att 
eleverna behöver bli påminda om en del räkneregler och att en del av de matematiska kompetenserna var 
svåra att visa i de skriftliga lösningarna. 
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1 Inledning 

Enligt regeringen visar den svenska skolan internationellt sätt relativt goda resultat i 

matematik men att resultaten inte räcker (Matematikdelegationen, 2004). Vad de låga 

matematikkunskaperna kan bero på är svårt att säga, men en anledning skulle kunna vara att 

eleverna inte är tillräckligt motiverade på matematiklektionerna i skolan. Dessutom enligt 4 §, 

kap. 1, i Skollagen (SFS 2010:800) ska hänsyn tas till elevers olika behov och ge dem det stöd 

och stimulans som krävs för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Men som lärare i 

en klass där matematikkunskaperna är olika kan det vara en utmaning att ge det stöd och 

stimulans som varje enskild elev behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt. För 

alla är bra på olika saker och behöver olika mycket stöd och stimulans i ämnet matematik. 

 

Därför har jag intresserat mig för öppna matematikuppgifter då jag i en tidigare 

litteraturstudie (Didriksson, 2015) har kunnat konstatera att öppna matematikuppgifter många 

gånger är bra för matematikundervisningen. Enligt Pehkonen (1997) kallas en uppgift öppen 

om den kan lösas med flera metoder eller har flera lösningar. Ett exempel är att låta eleverna 

beräkna sin kroppsarea, och för att komma fram till svaret finns det en mängd olika metoder. 

Därmed skulle de öppna matematikuppgifterna eventuellt kunna hjälpa matematikläraren att 

ge eleverna den stimulans de behöver. Dessutom måste läraren idag testa en mängd olika 

matematiska förmågor hos eleverna och att då låta eleverna göra uppgifter som kan testa flera 

förmågor samtidigt är önskvärt. Därför har jag valt att fokusera på öppna matematikuppgifter 

som kan testa flera olika matematiska förmågor samtidigt, och enligt egen erfarenhet verkar 

elever ha svårt för att använda sig av kedjeregeln. Det med tanke på att jag har mött flera 

elever som gång på gång frågar vilken funktion som är den inre respektive den yttre. 

Detsamma ansåg även min handledare på min sista praktik på lärarutbildningen och som har 

arbetat ungefär 40 år som lärare. Därför kommer den här uppsatsen även att fokusera på hur 

gymnasieelever griper sig an en öppen matematikuppgift med en sammansatt funktion. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är dels att undersöka hur elever, som läser kursen matematik 4 på gymnasieskolan i 

Sverige, använder olika metoder när de löser en öppen uppgift, dels att analysera vilka 

matematikkunskaper de visar, när de löser en öppen uppgift. Därför blir min frågeställning 

följande: 

 

- Hur griper sig elever an en öppen matematikuppgift, där en 

lösningsmetod använder derivering av en sammansatt funktion? 
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2 Bakgrund 

I avsnittet definieras några viktiga begrepp, som används i uppsatsen, vidare redogörs för 

relevanta forskningresultat om öppna uppgifters användning i skolundervisningen och om 

elevers användning av kedjeregeln för deriverbara funktioner. Slutligen redogörs för det 

centrala innehållet i kursen Matematik 4 och för Skolverkets ramverk ”Matematiska 

förmågor” samt ett ramverk, utarbetat i KOM-projektet, för matematikkunskaper. 

2.1 Definitioner av i uppsatsen använda begrepp 

2.1.1 Sluten respektive öppen matematikuppgift 

En uppgift kallas sluten om det finns exakt en lösningsmetod och den har en unik lösning. 

Annars kallas den öppen (Pehkonen, 1997). Det gäller alltså: 

(S) Sluten ingång = det finns exakt en lösningsmetod och uppgiften har unik lösning. 

Komplementet (Ö) till klassen (S) av slutna uppgifter består av de tre delklasserna: 

(Ö1)  Öppen ingång = det finns minst två lösningsmetoder och uppgiften har en unik lösning. 

(Ö2)  Öppen ingång = det finns minst två lösningsmetoder och uppgiften har flera lösningar. 

(Ö3)  Sluten ingång = det finns exakt en lösningsmetod och uppgiften har flera lösningar. 

 

Sullivan, Warren och White (2000) gör en annan distinktion och kallar en uppgift öppen om 

det finns minst två lösningsmetoder. Det gäller alltså: 

(Ö:SWW) = (Ö1) U (Ö2). 

Tabell 1: Exempel på slutna matematikuppgifter som är hämtade från en lärobok i kurs 
Matematik 4 (Alfredsson, Bråting, Erixon & Heikne, 2013, s.71, s. 95). 

Uppgift Svar 

Vilket är det största värdet som 
funktionen y = 5sinx-7 kan anta? -2  

Omvandla 34,3° till radianer. Svara med 
två decimaler. 0,60 

Beräkna med räknaren sin2° ≈ 0,03 

Uppgifterna i tabell 1 har exakt en lösningsmetod och har unika lösningar och klassificeras 

därför som slutna uppgifter. För till exempel när 34,3° ska omvandlas till radianer finns det 
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exakt en lösningsmetod (enligt formeln 1° = 1
%23
		radianer), och ett unikt svar, medan 

uppgiften ”Ge ett exempel på hur grader omvandlas till radianer” har exakt en lösningsmetod 

(enligt ovanstående formel), men många svar (beroende på elevens val av exempel), alltså en 

öppen uppgift (Ö3). 

Tabell 2:  Exempel på öppna matematikuppgifter som baseras på Pehkonens (1997) indelning av öppna 
matematikuppgifter. 

Typ av 
uppgift Uppgift Lösning Typ av öppen matematikuppgift 

(Ö1) 

Bestäm 
skärningspunkten 
för två givna 
skärande räta 
linjer i planet.  

Lösningsmetod 1: 
Lös 
ekvationssystemet 
 
Lösningsmetod 2: 
Gör en grafisk 
lösning 

Det finns minst två lösningsmetoder 
och uppgiften har en unik lösning. 

(Ö2) 

Vad är en 
asymptot? 
Förklara med ett 
eget exempel. 
(Alfredsson, et al., 
2013, s.127).  

Lösningsmetod 1 
(analytisk): Utgå 
från definitionen och 
verifiera att 
förutsättningarna är 
uppfyllda. 
Lösningar: Beror på 
ditt exempelval. 
 
Lösningsmetod 2 
(geometrisk): Utgå 
från en grafisk 
definition och rita. 
Lösningar: Beror på 
ditt exempelval. 

Det finns minst två lösningsmetoder 
och uppgiften har flera lösningar. 

(Ö3) 

Rita en figur med 
omkretsen 18 cm 
(Didriksson, 2015, 
s. 18). 

Finns flera olika 
lösningar med exakt 
en lösningsmetod  
(= rita). 

Det finns exakt en lösningsmetod och 
uppgiften har flera lösningar. 

 
 
2.1.2 Sammansatt funktion 

Enligt läroboken Matematik 5000 av Alfredsson et al., som används i gymnasiekursen 

Matematik 4, definieras en sammansatt funktion på följande sätt: ”En funktion av typen y = 

sin3x kan ses som sammansatt av två funktioner, en yttre funktion y = sinu och en inre 

funktion u = 3x” (s.78). 
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2.1.3 Kedjeregeln 

Kedjeregeln för att beräkna derivatan av sammansatta, deriverbara funktioner har sitt 

ursprung i Newtons arbeten och fick det nu använda utseendet i Leibnitz´ formalism. I den 

nyss nämnda läroboken ”Matematik 5000” beskrivs kedjeregeln på följande sätt: 

 
"𝑂𝑚	𝑦 = 𝑓 𝑢 	𝑜𝑐ℎ	𝑢 = 𝑔 𝑥 	𝑔ä𝑙𝑙𝑒𝑟	𝑓ö𝑙𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒:	

𝑦 = 𝑓 𝑔 𝑥 	𝑜𝑐ℎ	𝑎𝑡𝑡	𝑦H = 𝑓′(𝑔 𝑥 ) ∙ 𝑔′(𝑥)"	(𝑠. 78). 

Förutsättningarna för att den skall gälla anges alltså inte. I universitetsläroboken ”Matematisk 

analys. En variabel” av Forsling och Neymark (2004) har den följande, fullständigare form: 

”För sammansättning av två funktioner f och g gäller den s k kedjeregeln 
𝑑
𝑑𝑥 𝑓 𝑔 𝑥 = 𝑓H 𝑦 𝑔H 𝑥 										𝑚𝑒𝑑	𝑦 = 𝑔(𝑥) 

om g är deriverbar i x och f är deriverbar i 𝑦 = 𝑔(𝑥) .” (s.187). 

”Med beteckningarna 𝑦 = 𝑔 𝑥 	𝑜𝑐ℎ	𝑧 = 𝑓 𝑦 = 𝑓(𝑔 𝑥 ) samt 

 RS
R'
= 𝑔H 𝑥 , RT

RS
= 𝑓H 𝑦 	𝑜𝑐ℎ	 RT

R'
𝑓 𝑔 𝑥   

kan kedjeregeln i satsen också skrivas i formen 

 RS
R'
= RT

RS
∙ RS
R'

 .” (s.187). 

Beviset lyder som följer: 

 
”Med beteckningarna 𝑦 = 𝑔(𝑥) och 𝑘 = 𝑔 𝑥 + ℎ − 𝑔(𝑥) är 𝑔 𝑥 + ℎ = 𝑦 + 𝑘. 

Enligt definitionen av derivatan blir då 
R
R'
𝑓 𝑔 𝑥 = lim

[→3

] ^ '_[ (] ^ '
[

= lim
[→3

] S_` (](S)
[

  

Definitionen av 𝑓′(𝑦) innebär att nu att vi för 𝑘 ≠ 0 nära 0 kan skriva 

 ] S_` (](S)
`

= 𝑓H 𝑦 + 𝜚 𝑘  där 𝜚 𝑘 → 0 

och alltså 𝑓 𝑦 + 𝑘 − 𝑓 𝑦 = 𝑓H 𝑦 + 𝜚 𝑘 𝑘, som gäller även för 𝑘 = 0 om 

𝜚 0 = 0. Då är 𝜚 kontinuerlig i 0 och vi ser att 
R
R'
𝑓 𝑔 𝑥 = 	 lim

[→3

(]c S _d(`))`
[

= lim
[→3

𝑓H 𝑦 + 𝜚 𝑘 ∙ ^ '_[ (^ '
[

= 𝑓′(𝑦)𝑔′(𝑥)  

där 𝜚 𝑘 → 0 ty 𝑘 → 0 då ℎ → 0 eftersom g är kontinuerlig i x då g är deriverbar 

där.” (s.199). 
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Gymnasiekursen saknar alltså bevis för denna (och många andra) för matematisk analys 

grundläggande sats, medan universitetslitteraturen givetvis ger bevisen. Gymnasieeleverna 

förväntas alltså reducera studiet av matematik till ren inlärning av formler. 

2.2 Tidigare forskning 
Öppna matematikuppgifter har visat sig vara bra i grupparbeten och för att ge eleverna en god 

förståelse för matematiken (Boaler, 1998). Flera studier har även visat att öppna 

matematikuppgifter är speciellt bra för heterogena klasser, eftersom eleverna kan lösa 

uppgifterna på sin egna matematiska nivå (Badger, 1992; Cooney, T.J., Sanchez,W.B., 

Leatham, K. & Mewborn, D.S., 2004; Sullivan et al., 2000; Wu, 1994). Enligt Cooney et al. 

(2004) och Parks (2009) är det viktigt att eleverna får tillräckligt med tid, eftersom de annars 

kan känna sig stressade och detta kan bidraga till att de inte känner sig motiverade till att lösa 

uppgiften. 

När det gäller kedjeregeln är det sparsamt med svensk forskning, men internationell forskning 

pekar på att elever har problem med att använda sig av kedjeregeln och att det kan enligt 

Cottrill (1999) bero på att de inte hade förstått begreppet funktion tillräckligt bra. Nerhall, 

Nermansson och Sääf (2014) intervjuade 12 elever på ekonomiprogrammet, som läste kursen 

matematik 2b. Den första intervjufrågan handlade om de kunde förklara vad en funktion var. 

Många svarade i stil med ”Det är väl något som beskriver någonting” (s.34), vilket visar 

elevernas osäkerhet om funktionsbegreppet. Denna undersökning visade även att flera av 

eleverna hade svårt för att skilja mellan en funktion och en ekvation och att de hade svårt för 

att ange hur en funktion definieras (ibid.).  

 

I grundskolans läromedel förklaras ofta begreppet funktion med hjälp av något eller några 

exempel för att ge eleverna en känsla av begreppet (Häggström, 2005). I gymnasiets 

läromedel beskriver man först välbekanta situationer som att beräkna sträckan som ett tåg 

färdas på en viss tid och formulerar sedan informella definitioner. Det innebär att det ofta 

används ”talvärden” i läromedlen på gymnasieskolan medan ”element” i regel används på 

högskolan (ibid.). Häggströms citat av hur begreppet funktion definieras i olika läromedel på 

olika nivåer kan ses nedan. 

Från läromedel i grundskolan: 
Hur stor omkrets har en uppblåst ballong? Det beror förstås på hur mycket luft man har blåst in i den. 
Om man mäter omkretsen efter t ex vart 5:e pumptag kan man visa sambandet mellan antalet pumptag 
och omkretsen i ett diagram. [. . . ] Ballongens omkrets är en funktion av antalet pumptag. Kurvan du 
ritat i diagrammet kallas funktionens graf. (Skoogh m fl., 1996, sid.8, refererad i Häggström, 2005)  
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Från läromedel i gymnasieskolan: 

Eftersom vi vet att tågets fart är 120 km/h kan vi räkna ut hur långt tåget hinner  
köra på en viss tid:  
                                      sträckan = 120 km/h · tiden  
[...]  
Om vi betecknar sträckan med s (km) och tiden med t (h), så kan vi skriva  
  
                                                        s = 120·t  
 
Denna formel anger hur körsträckan för ett tåg beror av tiden, om tåget färdas med 
farten 120 km/h. Vi säger att formeln beskriver sträckan s som en funktion av tiden t.  
[...] 
En funktion är en regel, som beskriver hur värdet av en variabel bestäms med hjälp 
av värdet av en annan variabel. (Andersson, 1996, sid. 310, refererad i Häggström, 2005) 

Från läromedel på högskolan: 

Låt A och B vara två icke tomma mängder. En funktion f från A till B är en regel 
som till varje element x i A ordnar exakt ett element i B. Detta senare element kallas 
bilden av x genom f och skrivs f(x). (Vretblad, 1995, sid. 54, refererad i Häggström, 2005) 

Dessa citat visar att begreppet funktion kan beskrivs och definieras på flera olika sätt 

beroende på målgrupp och författare (Häggström, 2005). De elever, som deltag i denna studie, 

kommer antagligen snart att börja en högskoleutbildning och hade därför  haft nytta av en 

korrekt definition av funktionsbegreppet redan i gymnasiet. Så är det tyvärr inte för 

närvarande. I ett läromedel för kursen Matematik 1c av Sjunnesson, Holmström och 

Smedhamre (2012) beskrivs funktioner på följande sätt: ”En funktion är en regel som till 

varje tillåtet x-värde ger precis ett y-värde. Då är y en funktion av x.” (s.196). 
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2.3 Centralt innehåll i matematik 4 
Det finns en kursplan för varje gymnasiekurs, som beskriver det centrala kursinnehållet. Figur 

1 visar kursplanen för Matematik 4. 

 

Uppgiften som den här uppsatsen baseras på behandlar inte allt som står i det centrala 

innehållet, utan riktar främst in sig på det som eleverna höll på med i matematiken just då när 

undersökningen genomfördes som var derivata. Därför behandlar uppgiften bland annat 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Aritmetik, algebra och geometri 
 

• Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former inklusive rektangulär och polär form. 
 

• Komplexa talplanet, representation av komplext tal som punkt och vektor. 
 

• Konjugat och absolutbelopp av ett komplext tal. 
 

• Användning och bevis av de Moivres formel. 
 

• Algebraiska och grafiska metoder för att lösa enkla polynomekvationer med komplexa rötter och reella 
polynomekvationer av högre grad, även med hjälp av faktorsatsen. 
 

• Hantering av trigonometriska uttryck samt bevis och användning av trigonometriska formler inklusive 
trigonometriska ettan och additionsformler. 
 

• Algebraiska och grafiska metoder för att lösa trigonometriska ekvationer. 
 

• Olika bevismetoder inom matematiken med exempel från områdena aritmetik, algebra eller geometri. 
 

Samband och förändring 

• Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner och 
absolutbeloppet som funktion. 
 

• Skissning av grafer och tillhörande asymptoter. 
 

• Härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska, logaritm-, exponential- och 
sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner. 

 
• Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler med och utan digitala verktyg, inklusive 

beräkningar av storheter och sannolikhetsfördelning. 
 

• Begreppet differentialekvation och dess egenskaper i enkla tillämpningar som är relevanta för 
karaktärsämnena. 
 

Problemlösning 

• Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. 
 

• Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. 
 

• Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. 

Figur 1: Utdrag ur ”Centralt innehåll” i kursplanen för matematik 4  (Skolverket, 2011b). 
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derivata och asymptoter och riktar då in sig på några av de punkter som står under rubriken 

”Samband och förändring” som hör till derivering. Det som uppgiften berör är egenskaper hos 

sammansatta funktioner, att skissa grafer med tillhörande asymptoter och användning av 

deriveringsregler för sammansatta funktioner samt för kvotfunktioner. 

2.4 Matematiska förmågor och kompetenser 
Enligt Skolverket (2011a) visar flera studier på att ämnet matematik i skolan har dominerats 

av att hantera procedurer och att räkna, trots att ämnet är mer omfattande än så. Därför är 

målen i ämnesplanen för matematik uttryckta i matematiska förmågor som inte är kopplade 

till något specifikt område inom matematiken. De olika förmågorna är begreppsförmåga, 

procedurförmåga, problemlösningsförmåga, modelleringsförmåga, resonemangsförmåga, 

kommunikationsförmåga samt relevansförmåga och de här förmågorna måste utvecklas i 

samband med att ett specifikt matematiskt innehåll bearbetas (ibid.). Det finns även andra 

ramverk för matematikkunskaper, till exempel det danska KOM-projektet med tolv deltagare, 

lett av Mogens Niss, med uppgift att karakterisera vad matematiskt arbete är. Resultatet av 

arbetet är ett ramverk för matematikkunskaper bestående av åtta kompetenser (Niss & Jensen, 

2002).  De presenteras i figur 2. 
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                                    Figur 2: De åtta kompetenserna som ingår i KOM-projektet (Helenius, 2006, s. 13) 

Bergqvist, E., Bergqvist,T., Lithner, Palm & Palmberg (2014) påpekar att sådan överlappning 

medför att den här sortens ramverk inte är något idealiskt verktyg för analys av empiriska 

data. Överlappningen medför att man många gånger inte kan definiera en kompetens exakt. 

Trots detta är sådana ramverk lämpliga för att kommunicera mål och medel för den 

pedagogiska utvecklingen. Med utgångspunkt i t.ex. KOM-projektets och NCTM (National 

Council of Teachers of Mathematics) ramverk har MCRF (Mathematical Competency 

Research Framework) utformats, med definierade kompetenser, som är bättre separerade från 

varandra (Lithner, Bergqvist, E., Bergqvist, T., Boesen, Palm, & Palmberg, 2010). De sex 

kompetenser som MCRF har valt att dela upp matematikkunskaperna presenteras nedan i en 

relation till KOM-projektets kompetenser. 

Problemlösningskompetens 

MCRF har valt att b.la. hämta inspiration från den definition som NCTM (2000) ger för en 

problemlösningsuppgift, där en problemlösningsuppgift inte kan lösas på rutin. Men MCRF 

har även valt att hämta inspiration från KOM-projektet, där de hävdar att vad som är ett 

problem kan uppfattas olika från person till person (Niss & Jensen, 2002). Därför blir 



 14 

MCRF’s definition för problemlösningskompetens att uppgiften inte ska kunna lösas på rutin, 

men att en uppgift nödvändigtvis inte måste uppfattas som ett problem av samtliga personer. 

MCRF’s problemlösningskompetens påminner även till viss del om KOM-projektets 

modelleringskompetens som bl.a. innebär att kunna översätta en situation från ett icke 

matematiskt område till ett matematiskt språk, och omvänt (Niss & Jensen, 2002). Att göra en 

sådan översättning kan uppfattas som en uppgift som inte kan lösas med rutin.  

Resonemangsskompetens 

MCRF tar bl.a. hjälp av den definition som NCTM (2000) anger för att definiera 

resonemangskompetensen, som säger att ett resonemang är den uttryckliga handlingen som 

görs för att motivera de val och slutsatser som tas. MCRF tar dessutom hjälp ifrån den 

definition som Lithner (2008) använder. Enligt denna kan resonemangskompetens även 

handla om att motivera varför vissa slutsatser är rimliga, med också hur de hänger samman 

med de matematiska komponenterna som är inblandade i resonemanget, t.ex. objektet, 

omvandlingarna och begreppen. Enligt MCRF är ett bevis en del av ett resonemang så länge 

resonemanget är logiskt strikt. MCRF hävdar även likt KOM-projektet att ett resonemang har 

ett samband med problemlösning och modellering (Niss & Jensen, 2002). MCRF’s 

resonemangskompetens påminner även till viss del om KOM-projektets 

modelleringskompetens och hjälpmedelskompetens. Modelleringskompetensen handlar bl.a. 

om att analysera och bedöma hur bra en modell är och hjälpmedelskompetens som bl.a. 

handlar om att kunna använda sig av hjälpmedel på ett reflekterande sätt (Niss & Jensen, 

2002). 

Representationskompetens 

MCRF skriver att matematiken bygger på flera abstrakta matematiska enheter. De här 

enheterna kan vara funktioner, geometriska figurer, begrepp samt metoder och inom 

matematiken måste hänsyn tas till olika enheter och vilka olika relationer det finns. (Boesen et 

al., 2014). Enligt KOM-projektets definitions innebär resonemangskompetensen att man kan 

hantera och använda sig av olika representationer. En funktion kan exempelvis representeras 

på flera olika sätt och representationskompetensen visar sig i om eleven kan välja 

representation och översätta mellan de olika representationsformerna. 

Representationskompetensen påminner också om KOM-projektets tankegångskompetens 

samt symbol- och formalismkompetens, där tankegångskompetensen b.la. innebär att kunna 

förstå olika typer av begrepp och symbol- och formalismkompetensen b.la. innebär att kunna 

hantera och använda matematiska symboler  (Niss & Jensen, 2002). 
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Kommunikationskompetens 

MCRF hävdar att kommunikationen ska ske på ett sätt som de alla inblandade förstår och att 

det kan ske skriftligt, muntligt, genom att lyssna och ge gester (Boesen et al., 2014). Den 

definitionen liknar KOM-projektets definition, enligt vilken kommunikationskompetensen 

innebär att kunna uttrycka sig på olika sätt samt att kunna uttrycka sig på olika nivåer, 

beroende på mottagarnas matematiska kunskaper (Niss & Jensen, 2002). MCRF’s 

kommunikationskompetens påminner även om KOM-projektets symbol- och 

formalismkompetens och hjälpmedelskompetens, där symbol- och formalismkompetensen 

bl.a. handlar om att kunna översätta mellan det matematiska språket och det naturliga språket 

och där hjälpmedelskompetensen bl.a. innebär att kunna använda och förhålla sig till de 

hjälpmedel som finns inom matematiken (Niss & Jensen, 2002). 

Procedurkompetens 

MCRF hävdar att det handlar om förmåga att finna rutiner för att behandla givna 

uppgiftstyper (Brousseau, 1997, refererad i Boesen et al., 2014). Hos KOM-projektet finns det 

ingen direkt motsvarighet till procedurkompetensen, men procedurkompetensen påminner om 

KOM-projektets tankegångskompetens, som bl.a. innebär att finna en klar bild av vilka frågor 

som är typiska för matematiken och vilka svar frågorna kan ge (Niss & Jensen, 2002). 

Sambandskompetens 

MCRF har en kompetens som kallas för sambandskompetensen, där ett samband är när 

någonting har en koppling till någonting annat (Boesen et al., 2014). 

Utifrån presentationen av MCRF’s kompetenser i relation till KOM-projektets kompetenser 

framkommer det att MCRF får med KOM-projektets samtliga kompetenser, men att symbol- 

och formalismkompetensen, tankegångskompetensen, hjälpmedelskompetensen och 

modelleringskompetensen är uppdelade på flera av MCRF’s kompetenser. 
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2.4.1 Jämförelse mellan Skolverkets förmågor och MCRF’s kompetenser 

För att belysa ramverkens likheter och skillnader ges i tabell 3 en jämförelse mellan de 

kompetenser som MCRF anger och Skolverkets förmågor. 

Tabell 3: En jämförelse mellan MCRF’s (Boesen et al., 2014) kompetenser och Skolverkets (2011a) förmågor. 

MCRF’s kompetenser Skolverkets förmågor 

 
Problemlösningskompetens 
 
- Problemlösningsuppgiften kan inte lösas på 
rutin. 
 
- Uppgiften måste inte nödvändigtvis vara en 
utmaning. 

 
Problemlösningsförmåga 
 
- Problemlösningsuppgiften kan inte lösas på  
rutin. 
 
- Innebär att kunna analysera problemet för att 
hitta en lämplig lösningsmetod, som ibland kan 
innehålla vissa procedurer. 

 
Resonemangskompetens 
 
- Ett resonemang är den uttryckliga handlingen 
som görs för att motivera de val och slutsatser 
som tas. 
 
- Handlar om att motivera varför vissa slutsatser 
verkar rimliga och hur de hänger samman med 
de matematiska komponenterna som är 
inblandade i resonemanget. Komponenter kan 
vara objektet, omvandlingarna och begreppen. 
 
- Resonemang har ett samband till 
problemlösning och modellering. 
 

 
Resonemangsförmåga 
 
- Kunna föra ett resonemang själv och 
tillsammans med andra som t.ex. involverar att 
finna mönster, generalisera eller testa. 
 
- Kunna inse skillnaden mellan gissningar och 
välgrundade påståenden 
 
- Ett resonemang kan representera en lösning på 
ett problem och modelleringssituationer där 
matematiska metoder och begrepp är 
involverade. 

 
 

 
Representationskompetens 
 
- Matematiken bygger på flera abstrakta 
matematiska enheter. De här enheterna kan vara 
funktioner, geometriska figurer, begrepp samt 
metoder och inom matematiken måste hänsyn 
tas till olika enheter och vilka olika relationer 
det finns 

 
Finns inte som egen förmåga, men påminner till 
viss del om relevansförmågan och 
modelleringsförmågan. 
 
- I relevansförmågan står det att eleven ska 
kunna sätta in matematiken i ett större 
sammanhang, som t.ex. privatekonomin eller i 
samhällslivet. 
 
- I modelleringsförmågan står det att eleven ska 
kunna redogöra en modell utifrån en verklig 
situation. 
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MCRF’s kompetenser Skolverkets förmågor 

 
Kommunikationskompetens 
 
- Förklarar vad kommunicera innebär. 
 
- Kommunikationen ska ske på ett sätt som de 
alla inblandade förstår och kan ske skriftligt, 
muntligt, genom att lyssna och ge gester. 

 
Kommunikationsförmåga 
 
- Tar för givet att läsaren vet vad kommunicera 
innebär. 
 
- Kommunikationen ska ske på ett sätt som de 
alla inblandade förstår och kan ske skriftligt och 
muntligt. 

 
Procedurkompetens 
 
- Handlar om att hitta en viss rutin för att lösa en 
viss typ av uppgift. 

 
Procedurförmåga 
 
- Handlar om att hitta en viss rutin för att lösa en 
viss typ av uppgift. 

 
Sambandskompetens 
 
- Ett samband är när någonting har en koppling 
till någonting annat. 

 
Finns inte som egen förmåga, men nämns i 
samband med begreppsförmågan och 
modelleringsförmågan. 
 
- I begreppsförmågan står det att eleven ska 
kunna redogöra relationer mellan olika begrepp. 
 
- I modelleringsförmågan står det att eleven ska 
kunna göra en koppling i form av en modell 
utifrån en verklig situation. 

 

Jämförelsen i tabell 3 visar att även Skolverkets förmågor (Skolverket, 2011a) är 

överlappande och tidigare nämndes även att KOM-projektets kompetenser är överlappande 

och därför är varken Skolverkets kompetenser eller KOM-projektets kompetenser idealiska 

för att analysera vad någon kan. I stället används kompetenserna enligt MCRF i uppsatsen. 
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3 Metod 

Avsnittet innehåller en beskrivning av undersökningen och en redogörelse för den valda 

analysmetoden.  

3.1 Genomförandet 
Försökspersonerna var elever i andra årskursen på det naturvetenskapliga programmet i en 

kommunal gymnasieskola i Mellansverige, där jag gjorde min sista praktikperiod. Klassen 

bestod av 14 elever, lika många flickor som pojkar, och fungerade mycket bra som grupp. 

Eftersom klassen vid aktuell tidpunkt arbetade med kursen Matematik 4 ville min handledare 

att undersökningen skulle gälla den kursen. Eleverna hade kunskaper om deriveringsregler, 

betydelsen av derivatans nollställen (stationära punkter), användning av andraderivatan för att 

undersöka stationära punkter samt asymptoter.  

Eleverna arbetade i sju grupper med vardera två elever med att lösa en given försöksuppgift. I 

gruppindelningen eftersträvades en god balans mellan gruppmedlemmarnas 

matematikkunskaper. Två grupper valdes ut, där medlemmarna i den ena enligt tidigare prov 

hade goda och medlemmarna i den andra mindre goda matematikkunskaper. För att 

dokumentera dessa två gruppers arbete spelades samtalen under lösandet av försöksuppgiften 

in. Samtliga grupper löste uppgiften samtidigt, där de grupperna som blev inspelade arbetade i 

varsina två intilliggande rum till klassrummet där inga hjälpmedel, förutom penna och papper 

fanns. De resterande fem grupperna placerades utspridda i klassrummet som var stort. 

Eleverna fick ingen hjälp och efter 30 minuter samlades samtliga gruppers lösningar in. 

3.1.1 Information till eleverna 

Bryman (2011) skriver att det som forskare är viktigt att följa de forskningsetiska riktlinjer 

som finns och som består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjande kravet, där eleverna informerades enligt nedanstående. 

Informationskravet 

Eleverna blev informerade om studiens syfte och att deltagandet i studien var frivilligt samt 

att eleven när som helst fick avbryta sitt deltagande. 
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Samtyckeskravet 

De fyra elever, vilkas samtal skulle spelas in, informerades om hur  undersökningen skulle gå 

till några dagar före undersökningen och deras medgivande inhämtades. Klassens övriga 

elever informerades därefter och gav även de sitt medgivande. Med tanke på elevernas ålder 

enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) behövdes 

inte vårdnadshavarens tillåtelse eftersom eleverna var över 15 år och kunde förstå innebörden 

av undersökningen. 

Konfidentialitetskravet 

Eleverna informerades om att deras namn, personuppgifter och vilken skola de gick på inte 

skulle publiceras. Men att deras lösningar av försöksuppgifter och deras samtal under arbetet 

skulle publiceras i mitt examensarbete. 

Nyttjandekravet 

Eleverna informerades om att det insamlade materialet enbart skulle användas i den här 

studien och att deras lärare inte skulle sätta betyg på deras prestationer. 

3.2 Analysmetod 
Den analysmetod som valdes var en fallstudie och Yin (2007) har delat in fallstudier i 

enfallsstudier och flerfallsstudier respektive analysenhet och flera analysenheter, där det 

endast studeras ett fall i en enfallsstudie och flera fall i en flerfallsstudie. Den här uppsatsen 

baseras på en enfallsstudie med tanke på att den uppgift som eleverna fick arbeta med 

(uppgiften presenteras i 3.3) kan ses som ett enda fall och inte flera. Yin (2007) menar 

däremot att en flerfallstudie oftast är mer övertygande än en enfallsstudie, samtidigt som en 

flerfallstudie kräver mycket resurser och att det kan vara svårt som ensam forskare att 

genomföra en sådan typ av studie. En annan anledning till att en enfallsstudie valdes var för 

att Yin även rekommenderade en enfallsstudie om en studien till exempel syftade till hitta och 

beskriva de omständigheter och betingelser som anses vara vanliga i en situation, vilket den 

här studien syftar på. Det med tanke på att studien syftar på att se vad en elev som läser 

matematik 4 kan om derivering av sammansatta funktioner.  

När det gäller analysenheter kan en enfallsstudie bestå av en eller flera analysenheter (Yin, 

2007) och den här undersökningen baseras på flera analysenheter. Det på grund av att 

elevernas lösningar representerar olika analysenheter. För att sedan analysera elevernas olika 

lösningar används en kvalitativ innehållsanalys som metodansats och enligt Bryman (2011) är 

det den vanligaste metoden vid dokumentanalys. I en innehållsanalys studeras dokumenten 
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(lösningarna) på ett systematiskt sätt utifrån vissa uppsatta kriterier som finns i 3.3.2 för att 

felkällan ska bli så liten som möjligt (ibid.). I den här undersökningen har även två av de sju 

elevgrupperna blivit inspelade när de arbetade med uppgiften för att lättare studera 

resonemang- och kommunikationskompetensen. 

3.3 Undersökningen 
Försökuppgiften valdes så att den skulle passa till elevernas aktuella läge i den pågående 

kursen. Det nationella provet 2013 innehöll följande uppgift, som gav en lämplig bas enligt 

figur 3. Den prövade kommunikations- och begreppsförmåga (Skolverket, 2013). För att 

uppgiften skulle pröva flera kompetenser och ha karaktären öppen uppgift, anpassad till 

grupparbetet, uteslöts lösningförslaget och uppgiften fick följande utseende enligt figur 6. 

Grupperna fick 30 minuter på sig för att lösa uppgiften. 

 

 
Figur 3: Uppgift från det nationella provet vårterminen 2013 i matematik 4 

(Skolverket, 2013, s. 6) 

 

I Skolverkets (2013) provsammanställning ansågs uppgiften på det nationella provet ligga på 

A-nivå och att den prövade resonemangs- och kommunikationsförmågorna. Enligt Skolverket 
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bedömning  gavs resonemangspoäng på A-nivå om en elev t.ex. skrev att Lasses fel var att 

han inte tog hänsyn till att funktionen inte var definierad för 𝑥 = )
&
. Om eleven sedan på ett 

godtagbart sätt drog slutsatsen att funktionen saknar största värde gavs ytterligare ett 

resonemangspoäng på A-nivå. För att få kommunikationspoäng krävdes att eleven gav en 

fullständig och till största delen korrekt lösning, som var välstrukturerad, anpassad till 

uppgiftens syfte och där matematiska symboler och representationer användes på ett korrekt 

sätt. 

 

Skolverket (2013) gav exempel på symboler, och representationer, som kunde vara relevanta i 

uppgiftens lösning, nämligen likhetstecken, 𝑓 𝑥 , 𝑓´ 𝑥 , parenteser, lim, en tydlig skiss, 

nollställe, derivata, största värde, definierad, graf, asymptot och x-axel. Det fanns även två 

exempel på bedömda elevlösningar (se figur 4 och 5). Lösningen i figur 4 bedömdes med 1 

resonemangpoäng på A-nivå, eftersom eleven hade kommit fram till att funktionen hade en 

asymptot och att skissen visade två funktionsvärden som var större än −%
)
. Lösningen i figur 5 

bedömdes med 2 resonemangspoäng och 1 kommunikationspoäng på A-nivå, alltså med full 

poäng, eftersom elevens lösning var korrekt och godtagbart motiverad, lätt att förstå och följa 

trots att en skiss saknades och visade kommunikationsförmåga. Skolverkets lösningar visar 

exempel både på grafiska och analytiska ansatser. 

 
Figur 4: Ett av skolverkets exempel på lösning till uppgiften som gav ett resonemangspoäng 

(Skolverket, 2013, s. 23). 
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Figur 5: Ett annat exempel på en lösning som skolverket ger där lösningen är värd full poäng. 

(Skolverket, 2013, s. 23).  

För att få karaktären av öppen uppgift, anpassad för grupparbete, skiljer sig försöksuppgiften 

från uppgiften på nationella provet på följande sätt. 

-Lösningsförslagen saknas 

-Formelblad fick inte användas 

I likhet med det nationella provet fick miniräknare inte användas. För hade miniräknare varit 

tillåtet hade eleverna kunnat rita grafen och/eller deriverat på miniräknaren utan att egentligen 

visa sina beräkningskunskaper, och det var elevernas beräkningar som var det intressanta i 

den här undersökningen. Men för att eleverna skulle kunna lösa uppgiften utan några 

hjälpmedel tilläts gott om tid och eleverna fick trettio minuter på sig att försöka lösa uppgiften 

två och två innan lunch, där själva uppgiften såg ut på följande vis: 

 

Er uppgift är att undersöka om funktionen 𝑓(𝑥) = %
&'()

  antar något största värde 

då 𝑥 ≥ 0. Redovisa hur ni har tänkt. Fundera även på om det finns något/några 

andra tillvägagångssätt än det sättet ni valde och i så fall vilket/vilka andra sätt 

finns det?  

Figur 6: Den uppgift som eleverna fick arbeta med två och två. 
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3.3.1 Uppgiftens lösning 

Eftersom uppgiften är en öppen matematikuppgift kan uppgiften lösas på flera olika sätt 

enligt: 

Sätt 1: Visa att f är strängt avtagande (med eller utan derivation) och använd information om 

beteendet nära 𝑥 = )
&
 . 

Sätt 2: Med ledning av grafen, tag reda på vad som händer nära 𝑥 = &
)
 . 

Nedan visas två exempel på hur uppgiften skulle kunna angripas. 

Analytiskt angreppssätt 

𝑓 𝑥 =
1

2𝑥 − 5
				 

	𝑥 ≠ 2,5	eftersom f inte är definierad för x = 2,5.	

𝑓H 𝑥 = −
2

2𝑥 − 5 & 

 

Undersök derivatans tecken: 

Tabell 4: Teckenstudie 

𝒙 0 2,5 2,6 

𝒇′(𝒙) − Ej definierat − 

𝒇(𝒙) ↘ Ej definierat ↘ 

 

Teckenstudiet visar att f är strängt avtagande för 0 ≤ 𝑥 < 2,5 och för 𝑥 > 2,5 men ger ingen 

information om f har ett största eller ett minsta värde. För att avgöra detta måste man 

undersöka hur funktionen beter sig då x närmar sig 2,5 och då x växer obegränsat. 
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Grafiskt angreppssätt 

𝑓 𝑥 =
1

2𝑥 − 5
					𝑥 ≠ 2,5	 𝑒𝑗	𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑	𝑑å  

	

Tabell 5: En värdetabell för 𝑦	 = %
&'()

 

x-värde y-värde 

2,45 -10 

2,49 -50 

2,499 -500 

2,5 f ej definierad 

2,501 500 

2,51 50 

2,55 10 

 

 

Värdetabellen och grafen visar att ju närmare x är 2,5 desto större positivt eller negativt blir 

funktionsvärdet och därför saknar funktionen största och minsta värde då 𝑥 ≥ 0. 

Att med eller utan derivation visa att funktionen är strängt avtagande för inte ända fram till 

målet. Man måste undersöka hur funktionen beter sig nära 𝑥 = )
&
, och den undersökningen är 

tillräcklig för att lösa uppgiften. Uppgiften är vald så att proceduren ”Sök största värde – 

derivera – sätt derivatan = 0 – läs av funktionsvärdet - klart” inte fungerar. 

3.3.2 Kriterier vid analysen 

För att minimera forskarens personliga värderingar ska det enligt Bryman (2011) finnas 

uppsatta kriterier. Tidigare i 2.4.1 jämfördes Skolverkets förmågor (2011a) med 

kompetenserna från MCRF som bland annat var inspirerade av KOM-projektet och NCTM, 

där det visade sig att förmågorna verkade överlappa varandra mer än vad kompetenserna från 

MCRF gjorde. Därför analyseras elevernas skriftliga lösningar samt det inspelade materialet 

utifrån de sex matematiska kompetenser som MCRF presenterar. För att veta vad som krävs 

Figur 7: Graf till 𝑓(𝑥) = %
&'()

  är markerat med grönt och asymptoterna till 

funktionen är markerade med rött. 
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för att en viss kompetens ska vara visad i den uppgift som eleverna fick lösa presenteras en 

tabell på nästa sida. Kriterierna har utformats enligt MCRF definitioner av kompetenserna och 

har anpassats till försöksuppgiften av mig. 

Tabell 6: Sammanställning av kompetenskriterierna, anpassade till försöksuppgiften. 

Typ av kompetens Kriterier som ska uppfyllas vid visad kompetens 

Problemlösningskompetens 
Eleven behärskar en lämplig lösningsmetod för en 
uppgift, som inte är av rutinkaraktär, dvs en uppgift, som 
eleven inte känner igen och kan lösa enbart genom 
inövad färdighet (Hagland et al., 2005). 

 

Resonemangskompetens Elevens svar är utförligt och korrekt motiverat. 

 

Procedurkompetens 

 
Elevens lösning använder en lämplig matematisk 
procedur. 

Sambandskompetens 
Lösningen använder sambandet mellan existens av 
största värde och derivatans egenskaper på ett korrekt 
sätt. 

Kommunikationskompetens 

 
Eleven presenterar lösningen på ett tydligt sätt, skriftligt 
eller muntligt, som visar förståelse av begreppen 
funktion, definitionsmängd, sammansatt funktion, 
derivata, kvotregeln, asymptot och gränsvärde. 

Representationskompetens 

 
Elevens löning visar förmåga att använda matematiska 
symboler och begrepp (t.ex. funktionsbegreppet) på ett 
korrekt sätt. 

 

3.3.3 Koppling till det centrala innehållet 

I det centrala innehållet, som nämndes i 2.3, står det bland annat att undervisningen ska 

behandla egenskaper hos sammansatta funktioner och behandla skissning av grafer samt 

tillhörande asymptoter. Det står även att kursen ska behandla deriveringsregler för 

sammansatta funktioner och kvoter av funktioner. Det innebär att uppgiften behandlar flera av 

områdena som finns i det centrala innehållet i kursplanen för matematik 4. Dessutom har 

eleverna innan uppgiften tilldelades fått bekanta sig med dessa områden under kursens gång. 
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4 Resultat 

I avsnittet presenteras gruppernas lösningar en och en, där de olika grupperna benämns 

1,2,…7. Grupperna 2 och 4 spelades in. En analys av gruppernas lösningar kopplat till de 

olika kompetenserna, som togs upp i avsnitt 2.4, ges för att se vilka kompetenser grupperna 

visar. Efter att alla skriftliga lösningar har analyserats ges en sammanfattning av lösningarnas 

fel, för att ge en bättre överblick. Slutligen jämförs de inspelade grupperna med avseende på 

vilka begrepp som finns i den skriftliga lösningen och i gruppens samtal. Det är även viktigt 

att påpeka att syftet inte är att sätta betyg på lösningarna, utan se hur eleverna griper sig an 

uppgiften och vilka kompetenser de visar.  
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4.1 Gruppernas lösningar 
I avsnittet presenteras och analyseras gruppernas lösningar och utreds vilka kompetenser 

lösningarna visar. I slutet av analysen är en tabell över kompetenserna sammanställd. 

4.1.1 Grupp 1 
 

Derivatan av 1 är inte 1 

Multiplikationen blir 
4𝑥& − 10𝑥 − 10𝑥 + 25 

2x kan inte förkortas bort i bråket 

Noll multiplicerat med 2𝑥 + 25 
blir inte 2𝑥 + 25 

Figur 8: Lösningar från grupp 1. 

Motiverar sitt svar genom att 
𝑦´ = %

%q
 (men menar nog 

 𝑦 = %
%q
)	och att grafen 

antagligen får en form av en 
glad mun och då inte har ett 
största värde. 

De kom ihåg kvotregeln och 
som de också använde. 
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Lösningen visar att gruppen använde kvotregeln för att derivera funktionen, men felaktigt 

antog att derivatan av konstanten 1 blir 1. Vidare gjorde de ett teckenfel vid beräkningen av 

2𝑥 − 5 &. Därefter satte de derivatan = 0, eftersom de antagligen ville undersöka när 

lutningen blev noll och försökte sedan att förenkla. Förenklingen var dock inte korrekt, 

eftersom 2𝑥 inte kunde förkortas bort med tanke på att det inte var multiplikation mellan alla 

termer i täljaren respektive nämnaren. Ett annat fel var att de satte 0 ∙ (2𝑥 + 25) = 2𝑥 + 25. 

Men även om det blev en del fel på vägen var tanken bakom processen rätt och enligt deras 

resultat kom de fram till ett specifikt x-värde och valde att stoppa in det i grundfunktionen. 

Om en koppling görs till de olika kompetenserna visade lösningen ändå på att de kände till att 

det fanns en viss procedur för att ta reda på om en funktion har ett största värde eller inte och 

visade därför upp en procedurkompetens. I och med det visade de även upp 

sambandskompetensen eftersom de visade att det fanns ett samband mellan derivatan och det 

största värdet. Men även om lösningen visade upp en procedurkompetens och 

sambandskompetens fanns det brister i resonemanget med tanke på att deras motivering till 

svaret var tunt och därmed visade de inte upp en resonemangskompetens. 

De valde sedan att sätta att derivatan var lika med noll men gjorde lite fel i beräkningarna och 

kom fram till ett specifikt x-värde. De satte därefter in x-värdet i den ursprungliga funktionen 

och fick fram ett y-värde och skrev att funktionen inte hade ett max-värde. Däremot kan de 

egentligen inte avgöra det genom att enbart använda förstaderivatan. Det med tanke på att det 

är andraderivatan som avgör om det är ett största värde eller inte och därmed visade de inte att 

de förstod vad ett största värde egentligen var. Men genom att de satte in x-värdet i 

funktionen och skrev rätt beteckningar för en funktion visade de att de förstod hur 

funktionsbegreppet fungerade. Men även om lösningen var relativt lätt att följa visade den 

inte en kommunikationskompetens. Det på grund av att många av uppgiftens relevanta 

begrepp saknades i lösningen och att procedurfel gjordes. Däremot använde de begreppen i 

lösningen i rätt sammanhang och med rätta matematiska symboler som 𝑓 𝑥  och 𝑓′(𝑥) och 

visade därmed upp en representationskompetens. Samtidigt visade de också upp en 

problemlösningskompetensen eftersom uppgiften inte var en rutinuppgift och för att de visade 

en lämplig lösningsmetod.  
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Tabell 7: Översikt över vilka kompetenser lösningen från grupp 1 visar. 

4.1.1 Grupp 2 som blev inspelade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procedur-
kompetens 

Problemlösnings-
kompetens 

Kommunikations-
kompetens 

Resonemangs-
kompetens 

Sambands-
kompetens 

Representations-
kompetens 

Visad 
  

  

  

Figur 9: Lösningar från grupp 2. 

Fel vid omskrivningen som 
istället borde varit 1 ∙ (2𝑥 − 5)(% 

Fel vid omskrivningen då noll 
multipliceras med noll alltid är noll. 

Fel vid omskrivningen då noll 
multipliceras med noll alltid är noll. 

Motiverar inte sitt svar 
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Precis som grupp 1 använde de sig av derivata, men till skillnad från grupp 1 skrev de om 

funktionen för att antagligen inte behöva derivera ett bråk. Men omskrivningen blev fel och 

borde istället varit 1 ∙ 2𝑥 − 5 (%. Efter det valde de att derivera och derivatan blev rätt i 

deras fall om hänsyn tas till omskrivningsfelet innan, men sedan sker ett förenklingsfel 

eftersom 0 ∙ 2𝑥& aldrig kan bli 2𝑥&. Därefter förenklade de ytterligare och kom fram till att 

det blev roten ur ett negativt tal, vilket inte ger några reella rötter. Sedan syns ytterligare ett 

försök till att derivera funktionen (även om det är ett kryss över) men där valde de att använda 

andra derivatan. Deriveringen blev inte helt korrekt i nämnaren och därefter återkommer även 

samma typ av fel som tidigare och 0 ∙ 4𝑥q kan aldrig bli 4𝑥q. Med tanke på att de gjorde 

samma typ av fel två gånger verkar det heller inte vara ett slarvfel. Sedan därifrån valde de att 

försöka ta tredje roten ur utan resultat och valde att skriva att funktionen inte hade något 

största värde då 𝑥 ≥ 0. 

Det innebar att den motiveringen som de gav till deras svar var att funktionen inte hade något 

största värde eftersom 𝑥 ≥ 0. Men den lilla motivering räcker inte för att 

resonemangskompetensen ska vara visad men eftersom gruppen blev inspelad hördes det 

inspelade materialet flera gånger för att kunna höra om de istället kunde visa en 

resonemangskompetens i den muntliga dialogen. Det inspelade materialet visade på att de 

resonerade en hel del om varför funktionen inte hade ett största värde då 𝑥 ≥ 0 och nedan 

finns ett utdrag ur deras konversation. 

B: Ja, det är väl, en extrempunkt är väl det största eller minsta  

A: Ja, det blir det ju  

B: Ja, men alltså det går inte att lösa det här, vi får inga reella tal och det kanske betyder att det inte har 

något största värde. Eftersom vi ska undersöka om den har.  

A: Ja, just det för du har ju rätt för det kan ju ha ett största värde fast som inte är i det intervallet  

B: Ja, men alltså den…alltså ja precis. Vi ska undersöka om funktionen har ett största värde då x är 

större än eller lika med noll och när vi inte kan lösa uppgiften så kanske den inte har det.  

A: Ja, så kan det ju vara 

Konversationen tyder på att de anser att funktionen inte har ett största värde då 𝑥 ≥ 0 på 

grund av att det x-värde som de fick inte var reellt. Men utifrån de skriftliga beräkningarna 

framkom det inte att det var därför som de ansåg att funktionen inte hade ett största värde då 

𝑥 ≥ 0. De resonerade även vidare om det fanns en annan förklaring till varför funktionen inte 

hade ett största värde då 𝑥 ≥ 0 och på nästa sida finns ytterligare ett utdrag från deras 

konversation kring det största värdet. 
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B: Derivatan är ju lutningen  

A: ja du har rätt, du har rätt  

B: Om vi sätter in noll på derivatan så får vi extrempunkter. Där lutningen är noll.  

A: Mm  

B: Mm  

B: Men vi får inga svar på den då betyder det väl att den inte har några extrempunkter? Extremvärden?  

B: Det kanske bara är en…vad heter det…en…  

A: Ja men du ser minus ett genom kxtvå…xtvå är ju bara en kurva. Ett genom xtvå blir ju konstig.  

B: Ja den kanske inte har några extrempunkter bara helt enkelt. 

Konversationen visar även här på att de ansåg att funktionen inte hade ett största värde då 	

𝑥 ≥ 0 eftersom det blev konstigt när derivatan sattes lika med noll. De menade också på att %
'r

 

blev konstig och att den därför inte hade några extrempunkter. Men den här motivering till 

varför funktionen inte hade ett största värde då 𝑥 ≥ 0 framkom heller inte i den skriftliga 

beräkningen och det är därmed den muntliga konversationen som gör att de visade en 

resonemangskompetens.  

 

När det gäller deras skriftliga beräkning visade den på att de kände till att det fanns ett 

samband mellan derivatan och det största värdet, eftersom de deriverade funktionen och satte 

att derivatan var lika med noll och visade därmed en sambandskompetens. De visade även 

samtidigt att det fanns en viss procedur för att få reda på om en funktion har ett största värde 

eller inte med tanke på att de deriverade funktionen och satte att derivatan var lika med noll. 

Därmed visades även en procedurkompetens upp och eftersom de angav en lämplig 

lösningsmetod till uppgiften som inte är en rutinuppgift visades även en 

problemlösningskompetens. Den skriftliga lösningen visade också på att de använde rätt 

matematiska symboler som 𝑓 𝑥  och 𝑓′(𝑥) samt att de använde derivatan i rätt sammanhang. 

Men de skriftliga beräkningarna var tunna och de fick heller inte med så många relevanta 

begrepp och visade därmed inte upp en representationsförmåga. 

 

Med tanke på de magra och röriga beräkningarna visade de skriftliga beräkningarna inte 

någon kommunikationskompetens. Men i den muntliga dialogen gavs en bättre bild över hur 

de tänkte kring uppgiften och de fick samtidigt med kvotregeln i den muntliga dialogen som 

inte alls syntes i den skriftliga beräkningen. Även de begrepp som fanns med i den skriftliga 

beräkningen förklarades på ett tydligare sätt i den muntliga dialogen och den muntliga 

dialogen bidrog därför till att de visade en kommunikationskompetens. Hur de olika 

begreppen förklarades i den muntliga dialogen kan ses i tabell 13 i 4.3.  
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Tabell 8: Översikt över vilka kompetenser lösningen från grupp 2 visar. 

 

4.1.2 Grupp 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 9: Lösning från grupp 3, sidan 1. 

 
             

 

 

 Procedur-
kompetens 

Problemlösnings-
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Sambands-
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kompetens 

Visad 
     

 

Konstig graf med tanke på att de 
hades varit inne på att 𝑥 ≠ 2,5 
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                Figur 10: Lösning från grupp 3, sidan 2. 

 

 

 

 

          

 

 

            

 

 

           

             Figur 11: Lösning från grupp 3, sidan 3. 

Bättre ritad graf än den tidigare, 
men fortfarande konstig form. 
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Grupp 3 började med att skriva om funktionen för att antagligen inte behöva derivera ett bråk. 

Omskrivningen blev rätt och likaså deriveringen. Därefter satte de att derivatan var lika med 

noll samt försökte göra en teckentabell för att se hur lutningen förändrades då värdet på x 

ändrades. De försökte också rita grafen till funktionen flera gånger och på den andra sidan var 

de inne på derivatans definition. På den tredje och sista sidan verkade de ha förstått att x inte 

fick vara 2,5, men ritade en liten konstig graf. Men de kom egentligen inte fram till något 

konkret svar och deras beräkningar var röriga och svåra att följa. Därför visade de varken 

någon resonemangskompetens eller kommunikationskompetens. 

 

Men de visade istället upp att det fanns en viss procedur för att få reda på om en funktion har 

ett största värde eller inte och uppvisade då en procedurkompetens. Samtidigt synliggjorde de 

också att det fanns ett samband mellan derivata och det största värdet och visade även upp en 

sambandskompetens. Eftersom uppgiften inte var en rutinuppgift och de visade upp en 

lämplig lösningsmetod visade lösningen också en problemlösningskompetens. När det 

kommer till representationskompetensen använde de rätt matematiska symboler som till 

exempel 𝑓 𝑥 , 𝑓H 𝑥  och 𝑥 ≥ 0 i rätt sammanhang och detsamma gällde även de begrepp 

som de använde och på så sätt visads en representationskompetens. 

 

Tabell 9: Översikt över vilka kompetenser lösningen från grupp 3 visar. 

 

 

 

 

 

 Procedur-
kompetens 

Problemlösnings
-kompetens 

Kommunikations-
kompetens 

Resonemangs-
kompetens 

Sambands-
kompetens 

Representations-
kompetens 

Visad 
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4.1.3 Grupp 4 som blev inspelade 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Figur 12: Lösningar från grupp 4, sidan 1. 

 

 

 

 

 

 

Funktionen är definierad då  
x = 0, men inte när x =2,5.  
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Precis som några av de andra grupperna valde de att skriva om funktionen från bråkform till 

potensform. Därefter deriverade de korrekt och satte att derivatan var lika med noll samt 

försökte rita en graf som de själva angav var felaktig på första sidan. De valde sedan att 

resonera kring uppgiften och kom fram till att det fanns två asymptoter och att det var därför 

som det inte fungerade att komma fram till ett specifikt x-värde genom derivatan. De var även 

inne på att extrempunkter kan finnas i ändpunkten x = 0, men att det inte var möjligt för att 

grafen inte var definierad där (fast den var definierad då x = 0, men inte när y = 0). Sedan 

valde de att utgå från grundfunktionen och resonera sig till att nämnaren måste vara så liten 

som möjligt för att 𝑓(𝑥) ska bli så stort som möjligt och att x måste ligga mellan noll och ett. 

Men att det fanns oändligt många tal mellan noll och ett och att det var därför som det inte 

fanns något största värde för 𝑓(𝑥). På sidan två skriver de att de två asymptoterna är x-axeln 

och y-axeln, vilket inte stämmer. Det stämmer att x-axeln är en asymptot men den andra 

asymptoten ska vara x = 2,5 och därmed är deras graf till viss del felaktig. 

 

Men studerades de skriftliga beräkningarna var de en av de få grupper som lyckades visa sin 

resonemangskompetens i de skriftliga beräkningarna. Det på grund av att de valde att resonera 

i form av en text hur de tänkte kring om det fanns något största värde då 𝑥 ≥ 0. I det 

inspelade materialet diskuterade de mycket med varandra kring uppgiften och skrev sedan ner 

det som de kom fram till. Ett utdrag ur deras konversation från det inspelade materialet som 

visade resonemangskompetensen på en muntlig nivå kan ses på nästa sida. 

Figur 10: Lösningar från grupp 4, sidan 2. 

x-axeln är en 
asymptot, men inte 
y-axeln. Däremot är 
x = 2,5 en asymptot 
och därför blir 
grafen lite felritad. 
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C: Och där ser vi att vi inte kan ta hjälp av derivatan eftersom att det kan aldrig bli noll för det är 

odefinierat. Nämnaren får aldrig bli noll. 

D: Mm 

C: Det finns inget annat sätt att lösa det här och vi kan inte sätta derivatan lika med ett eller någonting 

annat för att ta reda på vändpunkterna 

D: Mm 

D: Men alltså…för i och för sig den ser ju ut så och inte såhär för annars borde man ju egentligen hitta 

en… 

C: Vändpunkt...mm 

D: En vändpunkt typ här 

C: För det finns ingen vändpunkt egentligen 

C: För den har två asymptoter 

D: Mm 

C: En vid y-axeln och en vid x-axeln därför vänder den egentligen inte 

Det som dialogen visar är att de motiverar varför det inte hjälper att sätta att derivatan är lika 

med noll och att funktionen då inte har en vändpunkt samtidigt som den har två asymptoter. 

Med tanke på det visade de sin resonemangskompetens eftersom de motiverade varför 

funktionen inte hade ett största värde då 𝑥 ≥ 0.  

Ytterligare en kompetens som visades både i den skriftliga beräkningen och i den muntliga 

dialogen var kommunikationskompetensen, och de var också de enda som visade sin 

kommunikationskompetens i den skriftliga beräkningen. Men anledningen till att de visade en 

kommunikationskompetens i de skriftliga beräkningarna var dels på grund av att lösningen 

var lätt att följa, men också för att de visade att de förstod många av de relevanta begreppen i 

uppgiften. Detsamma gällde även i den muntliga dialogen där de ännu tydligare visade på 

förståelse för de olika begreppen och hur de visade sin förståelse i den skriftliga beräkningen 

respektive muntliga dialogen finns i tabell 14 i 4.3. 

De visade även två olika angreppssätt (derivering och rita graf) som var tvungna att 

kombineras för att kunna ge ett rätt svar och visade då upp sin problemlösningskompetens 

med tanke på att uppgiften inte var en rutinuppgift. Den skriftliga lösningen visade också på 

att de använde matematiska symboler som 𝑓 𝑥  och 𝑓H 𝑥  i rätt sammanhang och att de också 

använde samtliga använda begrepp i rätt sammanhang. Därför visade lösningen också upp en 

representationskompetens. När det gäller procedurkompetensen visade de att det fanns en viss 

procedur som gick att använda för att avgöra om funktionen hade ett största värde eller inte. 
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Samtidigt visade lösningen också att de visste att det fanns ett samband mellan derivata och 

funktionens största värde. Det innebär att gruppen även visade de två sista kompetenserna 

som är procedurkompetens och sambandskompetens. 

Tabell 10: Översikt över vilka kompetenser lösningen från grupp 4 visar. 

 

 

4.1.4 Grupp 5 
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Figur 11: Lösningar från grupp 5, sidan 1. 

De missade att 𝑥 ≠ 2,5 och 
därför blev deras graf också 
felaktig. 
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              Figur 15: Lösningar från grupp 5, sidan 2. 

 

De valde en annan metod jämfört med de tidigare grupperna och valde att först testa sig fram 

genom att sätta in olika x-värden i funktionen samt att försöka rita en graf. Men de förstod 

inte att x inte fick anta värdet 2,5 och därför blev deras graf felaktig. På sidan två valde de 

istället en annan metod och deriverade funktionen med hjälp av kvotregeln, men de gjorde 

precis samma fel som grupp 1 och skrev att derivatan av 1 blev 1. De kvadrerade sedan fel 

och förkortade bort 2x på ett felaktigt sätt, precis som grupp 1 också gjorde. Däremot visade 

de ändå upp två möjliga angreppssätt för att lösa uppgiften som inte var en rutinuppgift och 

uppvisade därför en problemlösningskompetens. De visade även upp att det fanns en viss 

procedur för att få reda på om en funktionen hade ett största värde eller inte och visade då 

också upp en procedurkompetens samtidigt som även sambandskompetensen visades. Det 

med tanke på det samband som finns mellan funktionens största värde och derivatan. Däremot 

visade lösningen inte upp en resonemangskompetens på grund av att de inte motiverade 

Använde kvotregeln, men 
derivatan av 1 är inte 1 

2x kan inte förkortas bort  

i bråket 

Noll multiplicerat med 2𝑥 + 25 
blir inte 2𝑥 + 25 

(2𝑥 − 5)& = 4𝑥& − 20𝑥 + 25 
och inte 4𝑥& + 25 

Motiverar inte sitt svar 
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tillräckligt bra varför funktionen inte hade ett största värde då 𝑥 ≥ 0. Det verkade som att de 

menade att %
%q

 inte var ett största värde, men frågan är i sådana fall varför de ansåg att det inte 

var ett största värde? 

 

De missade även en del steg i beräkningen från att de satte in 𝑥 = 9 i grundfunktionen till att 

de avgjorde att funktionen inte hade ett största värde och där fanns det en brist i 

kommunikationen. Fler relevanta begrepp hade också önskats i lösningen men de visade på 

att funktionen är en sammansatt funktion genom att ange att 𝑓(𝑥) bestod av funktionerna 

𝑔 𝑥  och 𝑡(𝑥). De visade också hur den sammansatta funktionen kunde deriveras med hjälp 

av kvotregeln som innehåller en inre och en yttre derivata, precis som kedjeregeln. Men med 

tanke på bristerna i lösningens struktur och att flera relevanta begrepp inte fanns med visades 

inte en kommunikationskompetens. Däremot använder de begreppen i lösningen i rätt 

sammanhang och med rätta matematiska symboler som 𝑓 𝑥  och 𝑓′(𝑥) och visade därmed 

upp en representationskompetens. Samtidigt visade de också upp en 

problemlösningskompetensen eftersom uppgiften inte var en rutinuppgift och med tanke på 

att de visade en lämplig lösningsmetod. 

Tabell 11: Översikt över vilka kompetenser lösningen från grupp 5 visar. 

 

 Procedur-
kompetens 

Problemlösnings-
kompetens 

Kommunikations-
kompetens 

Resonemangs-
kompetens 

Sambands-
kompetens 

Representations-
kompetens 

Visad 
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4.1.5 Grupp 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De valde att pröva sig fram genom att sätta in olika värden på x och insåg antagligen sedan att 

x inte får vara 2,5, men att x går mot 2,5. Det syntes också att de hade varit inne på derivata 

och kanske förstod de att det skulle kunna vara ytterligare ett angreppssätt? Men de skriver att 

funktionen inte hade ett största värde och motiverade det med att nämnaren skulle vara så 

liten som möjligt och att x går mot 2,5, men att x inte fick vara 2,5. Därmed förstod de att 

funktionen inte var definierad då 𝑥 = 2,5 och att funktionen inte hade ett största värde när 	

𝑥 ≥ 0. Med tanke på att de också motiverade varför funktionen inte hade ett största värde 

visade de upp en resonemangskompetens. Deras lösning var däremot lite rörig med tanke på 

att de skrev två olika svar och att de sedan konstaterade att funktionen inte hade ett största 

värde. Lösningen missade även en del relevanta begrepp som hörde till uppgiften och 

tillsammans med att lösningen var rörig visades inte en kommunikationskompetens. Men 

Figur 12: Lösningar från grupp 6. 

De skriver att x går mot 2,5 samtidigt 
som de skriver att 2 < 𝑥 < 3. Det blir 
lite förvirrande med tanke på att de i 
svaret säger att funktionen inte har ett 
största värde. 

Verkar som de var inne på att 
derivera funktionen. 
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uppgiften var inte en rutinuppgift och de visade ändå på hur uppgiften kunde lösas och därför 

uppvisade lösningen en problemlösningskompetens.  

 

När det gäller procedurkompetensen visade lösningen inte upp någon typ av procedur då 

angreppssättet att sätta in olika x-värden i funktionen inte anses som en procedur och därmed 

visade lösningen inte en procedurkompetens. Men begreppen som de använde och 

beteckningarna som 𝑓(𝑥) och lim användes på ett korrekt sätt samt i rätt sammanhang och 

därför uppvisades en representationskompetens. Däremot visade deras lösning inte upp en 

sambandskompetens som annars hade kunnat visats genom att koppla derivatan till det största 

värdet. Men eftersom de inte fortsatte med deriveringen är det svårt att tolka om de känner 

igen sambandet eller inte. 

Tabell 12: Översikt över vilka kompetenser lösningen från grupp 6 visar. 

 

 

 

  

 Procedur-
kompetens 

Problemlösnings-
kompetens 

Kommunikations-
kompetens 

Resonemangs-
kompetens 

Sambands-
kompetens 

Representations-
kompetens 

Visad 
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4.1.6 Grupp 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det första exemplet verkade de ha försökt att integrera istället för att derivera och att sätta att 

derivatan är lika med noll. När de dividerade bort x trodde de att täljaren försvann, men där 

skulle det ha blivit en etta kvar och därför blev det fel när de löste ut vad x var. De kom heller 

inte fram till att nämnaren inte fick vara noll i likhet med flera andra grupper. I exempel två 

försökte de att testa sig fram genom att de satte in 𝑥 = 2 för att se vad det blev. Men frågan är 

varför de inte valde att testa med fler värden på x? När det kommer till kompetenserna 

uppfyllde deras lösning ingen av kompetenserna. De visade inte en procedurkompetens 

eftersom deras lösning inte innehöll någon relevant procedur för uppgiften och de visade 

heller inte att det fanns ett samband mellan derivata och funktionens största värde. Därför 

visade de heller ingen sambandskompetens och eftersom de inte kom fram till något svar eller 

Figur 13: Lösningar från grupp 7. 

Verkade försöka integrera 
istället för derivera 

Divideras 𝑥 bort blir det 1 kvar i 
täljaren och därför blir det fel, 
då de säger att 𝑥 − 5 = 0 
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motiverade vad de gjorde uppvisade de ingen resonemangskompetens. Uppgiften i sig var 

ingen rutinuppgift, men de verkade försöka integrera istället för derivera och visade därför 

inte någon lämplig lösningsmetod. Därför visade de inte upp en problemlösningskompetens 

samtidigt som de heller inte uppvisade en kommunikationskompetens, då det de gjorde inte 

var speciellt relevant för uppgiften. De använde heller inte så många matematiska symboler 

eller några relevanta begrepp och visade därför inte upp någon representationskompetens. 

Tabell 13: Översikt över vilka kompetenser lösningen från grupp 7 visar. 

 

4.2 Sammanfattning av lösningarnas fel 
De flesta av grupperna använde minst en lämplig metod (en grupp verkade ha försökt att 

integrera istället för derivera) som kunde användas för att avgöra om 𝑓 𝑥 = %
&'()

	 har ett 

största värde då 𝑥 ≥ 0. Men elevernas lösningar innehöll en del fel och ingen av de tre 

grupper som valde att rita en graf blev korrekt, även om en av graferna blev mer korrekt än de 

andra två. Det var fem av de sju grupperna som valde att derivera funktionen, men det var 

bara två av de fem grupperna som lyckades derivera den korrekt. Två av grupperna kunde 

kvotregeln, men deriverade fel i själva kvotregeln genom att de båda grupperna skrev att 

derivatan av 1 var 1. Den tredje gruppen deriverade fel på grund av att deras omskrivning av 

funktionen var fel eftersom de skrev att %
&'()

= 1 ∙ 2𝑥(% − 5(%. Lösningarna visade även på att 

det fanns olika typer av förenklingsfel och att tre av grupperna fick fel när de förenklade ett 

bråk som var lika med noll. De valde nämligen att sätta att täljaren var lika med nämnaren 

utan att tänka på att nämnaren multiplicerades med noll. Exempel på ett sådant fel är att 

skriva att %
t'u

= 0 ⇒ 1 = 4𝑥q. Felen från alla de tre grupperna var av samma typ och byggde på 

att de inte fick noll när de multiplicerade med noll. 

 

Ett annat typ av fel som två av de sju grupperna gjorde var att de förkortade på ett felaktigt 

sätt när de förkortade bort 2x i &'(w
&'∙&'_&)

  utan att innan se till att det var multiplikation mellan 

termerna i täljaren och i nämnaren. En av grupperna kunde förkorta bort x i sitt bråk, men 

glömde antagligen att det skulle bli 1 i täljaren när de förkortade bort x i '
'('())

= 0 och skrev 

 Procedur-
kompetens 

Problemlösnings-
kompetens 

Kommunikations-
kompetens 

Resonemangs-
kompetens 

Sambands-
kompetens 

Representations-
kompetens 

Visad       
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att det blev 𝑥 − 5 = 0.	Ett annat förenklingsfel som en av grupperna gjorde var när de skulle 

skriva om bråkfunktionen till att bli en potens och skrev att %
&'()

= 1 ∙ 2𝑥(% − 5(%. En tredje 

variant på förenklingsfel var att två av grupperna utvecklade 2𝑥 − 5 & på ett felaktigt sätt utan 

att använda sig av den första kvadreringsregeln och satte att 2𝑥 − 5 & = 4𝑥& + 25. Ett sista fel 

som förekom i en av lösningarna var att de angav att y-axeln var en asymptot, vilket inte 

stämmer då de borde ha skrivit att 𝑥 = 2,5 var en asymptot. De fel, som grupperna gjorde, är 

sammanställda i tabell 14.  

 
Tabell 14: Sammanfattning över de fel som förekommit i elevernas lösningar. 

     Typ av       
fel 

 
Grupp     

Deriveringsfel Förenklar fel 
Felaktig 

teckenstudie/ fel 
graf 

Övrigt fel 

1 

Deriverar fel i 
kvotregeln 
genom att sätta 
att derivatan av 
1 är 1. 

Gör följande: 
 
2𝑥 − 7

2𝑥 ∙ 2𝑥 + 25
	

	
0 ∙ (2𝑥 + 25) ⇒ 2𝑥 

Har inte gjort någon 
teckenstudie eller 
ritat någon graf 

Sätter att 
2𝑥 − 5 &

= 4𝑥& + 25 

2 

Deriverar fel då 
de skriver att 
derivatan av 
− %
&'r

 ska vara 
%
t'u

 

Gör följande: 
 
1

2𝑥 − 5
= 1 ∙ 2𝑥(% − 5(%	

 

− %
&'r

= 0	 ⇒ 	−1 = 2𝑥&  
 

1
4𝑥q

= 0	 ⇒ 1 = 4𝑥q 

Har inte gjort någon 
teckenstudie eller 
ritat någon graf 

 

3   
Ofullständig 
teckenstudie ⇒ fel 
graf. 

 

4   
Gör ingen 
teckenstudie och 
ritar fel graf. 

En av de 
angivna 
asymptoterna 
är fel 
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     Typ av       
fel 

 
Grupp     

Deriveringsfel Förenklar fel 
Felaktig 
teckenstudie/ fel 
graf 

Övrigt fel 

5 

Deriverar fel i 
kvotregeln 
genom att sätta 
att derivatan av 
1 är 1. 

Gör följande: 
 
2𝑥 − 7

2𝑥 ∙ 2𝑥 + 25
	

	
0 ∙ (2𝑥 + 25) ⇒ 2𝑥 + 25 

Testar olika värden 
på x och ritar fel 
graf. Ser inte att 
𝑥 ≠ 2,5. 

Sätter att 
2𝑥 − 5 &

= 4𝑥& + 25 

6 Har inte 
deriverat Har inte förenklat 

Testar olika värden 
på x, men ritar 
ingen graf. 

 

7 Har inte 
deriverat Har inte förenklat 

Gör ingen 
teckenstudie och 
ritar ingen graf. 

Försöker 
antagligen att 
integrera 
istället för 
derivera 
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4.3 Sammanfattning av matematiska begrepp 
I den här delen genomförs en jämförelse mellan vilka begrepp som togs upp i de skriftliga 

lösningarna och vilka begrepp som nämndes i den muntliga dialogen hos de två grupper som 

blev inspelade. Jämförelsen presenteras i tabellform där tabell 15 visar en jämförelse hos 

grupp två och tabell 16 en jämförelse hos grupp 4. 

Tabell 15: Sammanfattning av vilka begrepp som framkom i de skriftliga lösningarna respektive i den 
muntliga dialogen hos grupp 2. 

 

Uttrycks- 

form 

Begrepp 

Skriftlig lösning Muntlig dialog 

Derivata 
Syntes genom att de använde 
beteckningen 𝑓′(𝑥) i sina 
beräkningar. 

Visades när de sa: 
 
” B: Vänta, första derivatan får vi 
väl…alltså det ger väl lutningen?  
A: Ja  
B: Och andra derivatan ger…  
A: Extrempunkter” 

Asymptot Fanns inte med Fanns inte med 

Största värde Syntes inte mer än att de svarar att 
”Nej, har ej största värde då 𝑥 ≥ 0” 

 
Ibland använde de största värde 
och ibland 
extrempunkter/extremvärden. Ett 
exempel på när de använde största 
värde var när de sa: 
 
”B: Största värdet, hur får vi ut    
största värdet? 
A: Vi måste ju derivera 
funktionen 
B: Ja, derivera och sen sätta lika 
med noll 
A: Ja”  
 
Men de blev sedan osäkra på vad 
ett största värde var när deras 
beräkningar blev konstiga. 
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Uttrycks- 

form 

Begrepp 

Skriftlig lösning Muntlig dialog 

Lim Fanns inte med Fanns inte med 

Graf Fanns inte med Fanns inte med 

Funktion 
Syntes genom att de skrev f(x) och 
förenklade den ursprungliga 
funktionen i uppgiften. 

De nämnde inte ordet funktion så 
ofta, men en av de sa: 
 
”B: Derivatan av fx blir ju 
lutningen… och sätter vi in noll 
så får vi extrempunkterna, precis 
så den har inga extrempunkter.”  

Sammansatt funktion 
Syntes när de försökte derivera och 
fick − %

&'r
 

Visade sig när de skulle derivera 
funktionen utan att göra om den 
och funderade på hur derivatan 
blev då %

'
	 deriverades och att de 

då förstod att deras funktion var 
sammansatt. 

Kvotregeln Fanns inte med 

Visade sig när de skulle derivera 
funktionen utan att göra om den 
och funderade på hur derivatan 
blev då %

'
	 deriverades för att 

antagligen förstå hur ett bråk 
skulle deriveras. 
 
B: Ja, vi prövar att derivera utan 
att göra om den då 
A: Mm 
B: Hur blir det då? 
A: Men vänta… 
B: Hur deriverar vi ett genom x? 
B: Eeh… 
A: det blir x upphöjt till minus ett 
B: Ja, det blir ju… 

Definierad Fanns inte med Fanns inte med 



 49 

Tabell 15 visar att grupp 2 fick med ungefär samma begrepp i den skriftliga lösningen som i 

den muntliga dialogen. Men ett begrepp som inte förekom i den skriftliga lösningen som 

visade sig i den muntliga dialogen var kvotregeln. De sa förvisso inte att de använde sig av 

kvotregeln i dialogen, men de tänkte ändå på hur ett bråk deriveras och därmed använde sig 

av kvotregeln. När det gäller det största värdet visade den skriftliga lösningen inte på att de 

förstod vad ett största värde var eftersom de inte motiverade sitt svar tillräckligt mycket och 

enbart skrev ”Nej, har ej största värde då 𝑥 ≥ 0”. I den muntliga konversationen kom de fort 

fram till att de måste derivera funktionen och sätta att derivatan var lika med noll. Men när de 

kom fram till att svaret blev konstigt blev de osäkra på vad ett största värde innebar. De 

diskuterade då en del om vad ett största värde var och var inne på 

extrempunkter/extremvärden och om det var samma sak. Det som tabellen också visar är att i 

de skriftliga lösningarna var det svårt för bedömaren att avgöra hur väl de kände till de olika 

matematiska begreppen och att det är något som framkom tydligare i den muntliga 

konversationen. Den skriftliga lösningen visade att de kunde derivera, men den visade inte 

varför de valde att derivera, medan den muntliga dialogen visade på att de kände till att 

derivatan gav lutningen och att andra derivatan kunde användas för att undersöka stationära 

punkters karaktär. 
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Tabell 16: Sammanfattning av vilka begrepp som framkom i de skriftliga lösningarna respektive i den 
muntliga dialogen hos grupp 4. 

 

Grupp 

Begrepp 
Skriftlig lösning Muntlig dialog 

Derivata 

Syntes genom att de skrev f´(x) 
samt att: 
  
”Grafen har två asymptoter och 
ingen extrempunkt. Derivatan = 0 
fungerar därför inte” 

Derivatan nämndes till exempel 
på följande vis: 
 
”C: Största värde… 
C: mhm… 
C: Ska vi köra det enklaste 
sättet…derivatan? 
D: Mm” 
 
”C: Ska vi fortsätta med 
derivatan? 
D: Mm 
C: Fast egentligen så skulle det 
här inte fungera 
D: Nej 
C: För vid noll finns det ingen 
derivata” 

Asymptot 

Syntes genom att de skrev 
”Grafen har två asymptoter och 
ingen extrempunkt.” samt att 
”asymptot x-axeln” och 
”asymptot y-axeln” (även om y-
axeln inte är en asymptot) 

Nämns exempelvis på följande 
sätt: 
 
”C: För det finns ingen vändpunkt 
egentligen 
C: För den har två asymptoter 
D: Mm 
C: En vid y-axeln och en vid x-
axeln därför vänder den 
egentligen inte” 

Största värde 

Syntes genom att de skrev ”Det 
finns oändligt många tal mella 
[sic] 0 och 1 och därför finns det 
ingen största värde för f(x).” Det 
syntes också genom att de skrev 
”Eftersom y går mot oändligheten 
har funktionen inget största 
värde.” 

En i gruppen sa exempelvis: 
 
”D: Ska vi bara skriva att 
eftersom y-värdet går mot 
oändligheten så finns det inget 
största värde”  

Lim Fanns inte med Fanns inte med 
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Grupp 

Begrepp 
Skriftlig lösning Muntlig dialog 

Graf 

Syntes genom att de försökte 
skissa grafen och att de skrev att 
”Grafen har två asymptoter och 
ingen extrempunkt.” 

De sa att de ritar en graf, men det 
går inte att se hur grafen ser ut 
såklart. 

Funktion 

Syntes genom att de till exempel 
skrev ”För att f(x) ska bli så stort 
som möjligt ska nämnaren vara så 
liten som möjligt.” 

De sa till exempel: 
 
”C: Man kan alltså bara göra det 
genom att rita grafen eller lösa 
den med hjälp av derivatan 
C: Man kan också lösa det såhär 
för att om fx ska vara så stort som 
möjligt så måste nämnaren vara 
så liten som möjligt 
D: Mm”  

Sammansatt funktion 

Syntes när de deriverade 𝑓 𝑥 =
(2𝑥 − 5)(% då de fick en innre 
och en yttre derivata enligt: 
 
”𝑓´ 𝑥 = 2 ∙ − 2𝑥 − 5 (&” 

”C: Mm så blir det inre derivatan 
för det där 
D: Mm 
C: Då blir det bara två 
C: Det blir minus ett gånger 
parentesen upphöjt till minus två” 
 
Eftersom de såg att det fanns en 
inre derivata insåg de att det är en 
sammansatt funktion. 

Kvotregeln Fanns inte med Fanns inte med 

Definierad 

Syntes genom att de skrev 
”Extrempunkten skulle också 
kunna finnas i ändpunkten  
x = 0, men där är funktionen inte 
definierad”. Däremot är x 
definierad då x = 0, men inte när 
x = 2,5. 

De sa bland annat: 
 
”D: Den kan inte bli noll 
D: För blir det här noll så är det 
odefinierat 
C: Odefinierat…det var det där 
ordet jag letade efter…”skrattar” 
D: Fast alltså sätter man x är lika 
med noll här så blir det ju fem 
C: Ja, just det, just det 
C: Så i alla fall x behöver inte 
vara noll, hela det här måste vara 
noll 
D: Mm 
C: Och det får det inte bli”  
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Tabell 16 visar på att grupp 4 är flitiga med att få ner det som diskuterades muntligt i den 

skriftliga lösningen. Men precis som hos grupp 2 visade den muntliga konversationen på hur  

de förstod innebörden av de matematiska begreppen. I den skriftliga lösningen skrev de att 

𝑥 ≠ 0, som x egentligen tilläts vara. Men i den muntliga konversationen sa de att x fick vara 

noll och att de menade på att hela nämnaren inte fick vara noll. Det innebar att de i 

konversationen sa rätt men att de skrev fel i den skriftliga lösningen och att de egentligen 

förstod att x får vara noll. Tabellen visar också på att det är svårt att avgöra i den muntliga 

konversationen hur bra de kände till grafbegreppet och att det är den skriftliga lösningen som 

istället visade det. 
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5 Diskussion och slutsats 

5.1 Resultatdiskussion 
Samtliga elever angrep uppgiften antingen på ett grafiskt eller analytiskt sätt och uppgiften 

bidrog till att alla elever engagerades. Denna öppna uppgift var alltså inkluderande, vilket 

bekräftar resultat av (Badger, 1992; Cooney et al., 2004; Sullivan et al., 2000; Wu, 1994) att 

öppna uppgifter tillåter alla elever att arbeta med dem på sina egna nivåer. Eleverna använde 

samma lösningsmetoder som Skolverket (2013) angav, där den ena lösningsmetoden 

baserades på en graf och den andra på en analytisk teknik. Att uppgiften var öppen och i två 

av grupperna inte bara den skriftliga lösningen låg till grund för analysen bidrog till att prov 

på flera kompetenser kunde observeras än den styrda uppgiften på det nationella provet gav 

tillfälle till, nämligen procedur-, sambands-, representations- och problemlösningskompetens i 

stället för endast resonemangs- och kommunikationsförmåga.  

 

Lösningarna visade även att eleverna hade svårt för eller inte kunde derivera en sammansatt 

funktion. En förklaring till det skulle kunna vara hur kedjeregeln framställs i läroboken 

”Matematik 5000” av Alfredsson et al. (2013), kortfattat och utan bevis. Tidigare forskning av 

Häggström (2005) visade på att begreppet funktion definierades på ett förenklat sätt i 

läromedlen i gymnasieskolan. En fundering är då om eleverna skulle ha visat en större 

säkerhet i att derivera en sammansatt funktion om de visste bakgrunden till kedjeregeln? Den 

regeln bevisas först på högskolenivå. En annan förklaring till elevernas svårigheter skulle 

kunna vara att de inte har fått tillräckligt med procedurinlärning, med tanke på flera elevers 

svårigheter att förenkla/räkna med 0/hantera bråkräkning korrekt.  

5.2 Metoddiskussion 
En innehållsanalys kan enbart bli så bra som de dokument som studeras är och därmed är det 

en svaghet med att göra en innehållsanalys av dokument (Bryman, 2011). Men uppgiften som 

eleverna fick arbeta med i sin ordinarie undervisning var inspirerad av en autentisk uppgift 

från ett tidigare nationellt prov. Men med tanke på att undersökningsgruppen var relativt liten 

och att undersökningen endast baserades på en enfallsstudie, på grund av tidsaspekten, skulle 

resultatet mycket väl kunna bli annorlunda om undersökningen upprepades med samma 

metod igen. Det innebär enligt LeCompte & Goetz (1982) att den externa validiteten i den här 

studien är låg med tanke på att resultatet inte kan generaliseras. Den tidigare forskningen 

gällande öppna matematikuppgifter visar att den här typen av uppgifter är bra, eftersom 

eleverna kan arbeta med uppgifterna på sin egen nivå, (Badger, 1992; Cooney et al., 2004; 
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Sullivan et al., 2000; Wu, 1994) samt att många elever har problem med att använda sig av 

kedjeregeln (Cottrill, 1999). Med tanke på det håller undersökningens resultat med den 

tidigare forskningen och därmed har studien en hög intern validitet enligt LeCompte & Goetz 

(1982).  

Det finns däremot en svaghet med att genomföra en innehållsanalys gällande kategoriseringen 

enligt Bryman (2011). Det med tanke på att de kategorier som har valts ska täcka det som 

undersöks samtidigt som de inte ska överlappa. Därför valdes de matematiska kompetenserna 

av MCRF framför Skolverkets (2011a) förmågor för att överlappning inte skulle ske. Men 

något som hade kunnat förbättra studiens tillförlitlighet hade varit om fler forskare hade varit 

delaktiga i studien, då en gemensam tolkning hade kunnat ges av undersökningen och därför 

är den interna reliabiliteten låg (LeCompte & Goetz, 1982). Däremot anses den externa 

reliabiliteten vara relativt hög med tanke på att undersökningen är replikerbar, men att det 

enligt LeCompte & Goetz måste ske vid lika förhållanden som vid den första undersökning 

för att undersökningarna ska kunna vara jämförbara. 

5.3 Slutsats och förslag på vidare forskning 
En slutsats som kan dras är att uppgiften stimulerade eleverna att svara på flera sätt med olika 

representationer. Med tanke på det kan lärare använda den här typen av uppgifter till elever 

som ligger på olika nivåer, eftersom uppgiften egentligen bara krävde kunskaper från kurs 2. 

Eleverna visade många matematiska kompetenser i lösningarna. Resonemangs- och 

kommunikationskompetensen var av naturliga skäl svårast att påvisa i de skriftliga 

beräkningarna. Försöksuppgiften var alltså användbar för att testa flera matematiska 

kompetenser samtidigt. Studien visar även att eleverna behöver bli påminda om elementära 

räkneregler med tanke på att de är grundläggande för problemlösning, men den är för liten för 

att ge svar på om en sådan brist är ett generellt problem. Därför skulle det vara intressant och 

se om en flerfallsstudie, där flera skolor och klasser var involverade, skulle visa på liknande 

resultat som den här enfallsstudien. 
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