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Sammanfattning

Målet med föreliggande arbete var att undersöka följande två frågor:

1. Vilka svårigheter har elever ofta med derivata?

2. Vilka teorier är centrala för den matematikdidaktiska forskningen om dessa svårigheter?

Metoden som använts kallas "metasyntes" och är en typ av forskningsöversikt som förutom att 

sammanställa resultat även transformerar, analyserar och renodlar dem. För att svara på den första 

forskningsfrågan gjordes ett stort urval av artiklar. Dessa gicks igenom, varefter sex av dem utvaldes 

att representera de svårigheter vi ansåg vara de vanligaste på grundval av det ursprungliga urvalet. 

Valet av teorier som skulle utgöra svaret på vår andra fråga baserades på såväl kvalitativa som 

kvantitativa kriterier. Det kvalitativa kriteriet bestod i att teorierna skulle utgöra centrala 

beståndsdelar i renonerandet kring de svårigheter som fråga ett gällde. För det kvantitativa kriteriet 

låg antal referenser till grund. Om en artikel med en speciell teori som huvudtema refererades till 

oftare än en annan med en annan teori som huvudsakligt tema, så ansågs den förra som mer central. 

Resultatet vad gäller vanliga svårigheter med derivata sammanfattades i fyra kategorier: 

förkunskaper, språk, tolkning av grafer och representationspreferens. Vårt svar på fråga två utgörs 

av två teorier: Tall & Vinners teori om begreppsbilder och begreppsdefinitioner och Sfards teori om 

operationell och strukturell förståelse. Teorierna förklaras och exempel ges på hur dessa teorier kan 

användas för att resonera kring elevers svårigheter med derivata.

Nyckelord: matematikdidaktik, derivata, gymnasiet.
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1. Inledning

Under de första veckorna av gymnasiets matematik Ckurs frågar elever ofta med både nyfikenhet 

och respekt, vad derivata är, och lägger inte sällan till kommentaren att det låter svårt. Men är 

derivata svårt? Det måste man nog säga. Derivatabegreppet är både mer komplext och kvalitativt 

mer anspråksfullt än tidigare moment i gymnasiets matematikkurser. Eftersom det samtidigt är 

centralt för mycket av den högre matematiken, utgör momentet en speciell utmaning för 

gymnasielärare i matematik.

1.1 Syfte och frågeställningar

I föreliggande studie avser vi att belysa ett av den matematikdidaktiska forskningens områden, 

nämligen elevers svårigheter med derivata. Våra forskningsfrågor är två:

1. Vilka svårigheter har elever med derivata?

2. Vilka teorier är centrala för forskningen om dessa svårigheter?

Det finns huvudsakligen två skäl till att vi intresserat oss för detta. Det ena härrör från VFU:n, där 

vi fick kontakt med vårt framtida yrke som gymnasielärare i matematik. Vi upplevde här vikten av 

att snabbt kunna sätta sig in i en viss elevs problem; hur han/hon tänker, hur man bäst förklarar för 

just honom/henne. Ur denna erfarenhet föddes tanken att det skulle vara bra att vara förberedd på 

vanliga missförstånd och dess orsaker. Vi valde derivatadomänen som ort för dessa studier för att 

det är ett centralt område i gymnasiematematiken och samtidigt grundläggande för mycket av den 

högre matematiken.

Det andra skälet har huvudsakligen med en av oss upplevd brist att göra: Vi hade saknat 

diskussioner om för oss relevant praktisk ämnesdidaktik under utbildningen. Visserligen var, i 

motsats till kritiken i Dagens nyheter (28/1106), forskningsanknytningen stor, men den fanns 

huvudsakligen på pedagogisk och utbildningspolitisk mark. Under kursen i matematikdidaktik 

märkte vi dessutom att mängden litteratur om gymnasiematematikens didaktik är försvinnande liten 

relativt den om grund och förskolematematikens didaktik. I alla fall vad gäller den uteslutande på 

svenska författade kurslitteraturen. Motivationen att utforska något av den praktiska 

matematikdidaktikens områden var därför stor.

1.2 Disposition

Med två undantag är vårt upplägg relativt traditionellt. I kapitel 2 beskriver den metod vi använt för 
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att svara på våra forskningsfrågor och i kapitel 3 presenterar vi resultaten. Det första avsteget från 

det vanliga upplägget består i att vi inte har något bakgrundskapitel. Detta beror på att vår studie är 

en typ av forskningsöversikt. Det som alltså normalt förekommer i bakgrunden återfinns i den här 

uppsatsen i en mer omfattande och anspråksfull beklädnad i resultatdelen. Istället för ett 

bakgrundskapitel har vi emellertid avsnitt 1.3, titulerat "fokusering och förutsättningar", i vilket vi 

preciserar vårt intresse och anger några av studiens förutsättningar. Det andra avsteget beträffar det 

sista kapitel, som ofta rubriceras "diskussion". Vi har valt att föra relativt ingående diskussioner i 

uppsatsens olika kapitel, istället för att spara dem till ett avslutande kapitel. Detta har gjort att 

diskussionen i vårt sista kapitel blivit lite kortare än vad som ofta är fallet. Vi har därför valt att 

kalla det "avslutande reflektioner" istället för "diskussion".

1.3 Fokusering och förutsättningar

Vad är då praktisk ämnesdidaktik, när ämnet i fråga är matematik? Enligt Leif Östman (2000, s 66) 

består den centrala utgångspunkten för didaktik i ”att varje undervisningstillfälle bygger på ett antal 

val”. Dessa val kan enligt honom gälla innehåll, sekvensiering, organisering eller 

undervisningmetod (Östman 2000, s 66). Förutsatt denna utgångspunkt nämner sedan Östman tre 

centrala ambitioner för det didaktiska forskningsfältet. Man vill undersöka:

I.    Relationen mellan de val som görs och deras konsekvenser i termer av lärande och 
socialisation: lärande av begrepp och teorier respektive lärande av omvärldsuppfattningar, t ex 
syn på vetenskap och natur.
II.   Vilka faktorer som styr valen och bevekelsegrunderna för dem.
III.  Hur de studerandes bakgrund påverkar deras lärande och socialisation (Östman 2000, s 66)

Vi kommer att intressera oss främst för första delen av första punkten. Nämligen för lärande av 

begrepp och teorier.

Östman skiljer sedan mellan dels allmän och praktisk didaktik, dels ämnes och 

temadidaktik. Allmändidaktisk forskning har som mål att ”skapa didaktiska teorier kring t.ex. 

lärande och socialisation” (s 68).  Den praktiska didaktiken är däremot mer inriktad på kunskaper 

som relativt direkt kan omsättas i undervisningen och koncentrerar sig därför på starkt avgränsade 

områden. Som exempel nämner Östman ”hur elever bildar specifika begrepp” (s 68). I och med att 

vårt intresse rör väldigt undervisningsnära och domänspecifika problem, handlar vår studie 

huvudsakligen att handla om praktisk didaktik. 

I skenet av de senaste trettio årens pedagogiska forskning måste denna avgränsning 

emellertid kommenteras. Ty ett av resultaten av denna forskning kan i sin kärna formuleras på 
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följande sätt: Alla didaktiska val har konsekvenser för demokratiuppdraget. Som lärare har vi såväl 

ett demokratiuppdrag som ett kunskapsuppdrag (Hallengren 2003). Vi har ett ansvar såväl för att 

fostra elever till harmoniska och demokratiska medborgare som att bistå dem i deras lärande av 

specifika ämneskunskaper. Problemet är dock att demokratiuppdraget inte kan uppfyllas genom att 

förmedla ett visst innehåll. Det förhåller sig nästan på motsatt sätt. Ett demokratiskt sätt att vara 

förmedlas nämligen bäst genom att det praktiseras i skolvardagen, genom att undervisning bedrivs 

under demokratiska former och under sådana former som främjar elevers uppväxt till harmoniska 

individer. KarlGeorg Ahlström &  Erik Wallin (2000) beskriver kopplingen mellan kunskaps och 

demokratiuppdraget på följande sätt:

Didaktikbegreppet, som t ex Englund utvecklat det, försöker att slå broar mellan den kognitiva 
och den etiskmoraliska domänen. Dessa domäner ses inte som separata enheter utan som en 
helhet. Skolning  oavsett hur teoretisk den är  innebär samtidigt moralisk fostran, vare sig vi är 
medvetna om det eller ej. Detta, att varje undervisning och varje metodrekommendation har en 
innebörd som går utöver den medvetna och tänkta, är ett väsentligt objekt för didaktisk 
forskning med stor betydelse för inte minst lärarutbildning (s. 40)

Det är inte vår intention att här till varje pris försvara den givna klassificeringen av vårt förehavande 

som uteslutande praktisk ämnesdidaktik. Tvärtom är vi införstådda med att ämnesdidaktik måste ta 

hänsyn till och inbegripa demokratiuppdraget. Men vi tycker att klassificeringar kan ha ett värde i 

alla fall. De kan ses som fingervisningar om huvudsakligt intresse och fokus istället för att uppfattas 

som uteslutande. Vi kan ha praktiska ämnesspecifika problem som främsta intresse utan att hävda 

att de didaktiska problem vi undersöker inte har något som helst att göra med elevers fostran till 

demokratiska medborgare och harmoniska personligheter. 

Emellertid anser vi att en sak följer ur demokratiuppdraget. Det vore inte förenligt med detta 

uppdrag att betrakta elever enbart som biologiska system, till skillnad från att betrakta dem som 

personer med fri vilja, egna tankar och känslor. Av det följer enligt vår mening att vi inte kan 

använda oss av en uteslutande behavioristisk vokabulär. I alla fall inte en i den ursprungliga 

tappningen av behaviorismen, i vilken det inte talades om mentala representationer, det vill säga till 

exempel tankar, åsikter och känslor.

För denna klassiska tappning av behaviorismen var den mentala sfären en ”black box” som 

kunde manipuleras, inte ett rikt landskap bestående av tankar, åsikter, känslor m.m., som kunde 

förstås och trädas i kommunikation med (Dennett 1978). Gerd Arfwedson & Gerhard Arfwedson 

(2002) anger 1974 som en vändpunkt för inlärningsteori och forskning: ”Inlärningsforskningens 

inriktning började då förändras från en beteendeorientering och i riktning mot en ursprungligen av 
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Piaget och Vygotskij influerad kunskapsförståelse” (s 24). Den stora skillnaden mellan dessa 

paradigm är just att det är en person i ”den svarta lådan” enligt de senare teorierna, eller med 

Arfwedson & Arfwedsons ord:

Man började se saken från ett nytt håll: varje individ konstruerar sin egen kunskap  och snart 
myntades termen ”konstruktivism” för detta synsätt.
Därmed blev inlärning något mer än ett psykologisktbiologiskt fenomen; den blev ett socialt 
fenomen: individens eget liv i familj och samhälle formade hans/hennes sätt att tolka ”stimuli” 
och sedan bygga upp sin kunskap, så att säga ”på egna villkor”. Förutom påverkan utifrån blir 
alltså individens tolkning av denna påverkan en betydelsefull faktor i ”lärandet” (s 24).

Ur konstruktivismens perspektiv, men inte ur behaviorismens, blir det alltså meningsfullt att prata 

om att någon förstår något på ett visst sätt, att han eller hon har en viss förförståelse eller att han 

eller hon missförstår något på ett specifikt sätt:

När Kalle räknar fel i skolan, beror det på att han arbetar med egna och till hans egen förståelse 
anpassade ”algoritmer” (metoder, mönster). Även om det blir fel, visar det att Kalle tänker i enlighet 
med sina utgångspunkter och sin förmåga. Undervisningen måste då givetvis gå ut på att modifiera 
eller förändra Kalles tänkande, så att han räknar rätt. Därav följer att det är viktigt för läraren att 
begripa på vilket sätt Kalle tänker fel (Arfwedson & Arfwedson 2002, s 2526).

Det är det vi tänkt göra, fast i lite allmännare form. Vad vi vill göra är att undersöka vanliga sätt att 

missförstå derivata, ett av den högre matematikens mest centrala begrepp, för att på så sätt lättare 

kunna handskas med dem hos enskilda elever i våra framtida klasser.

Vi har dock inget intresse av att på förhand bestämma att undersökningen skall ske inom 

konstruktivismens ramar. Tvärtom är uppsatsens andra forskningsfråga, som sagts, följande: Vilka 

teorier eller perspektiv är centrala för den didaktiska forskningen kring derivata? Vi är här bara 

intresserade av teorier som verkligen använts av forskningen på området, och inte av teorier som 

skulle ha kunnat användas. 

En bieffekt av denna frågeställning blir att vårt svar även kommer att vara ett bidrag till 

frågan vad matematikdidaktik för närvarande är. Att svaret på den frågan inte är självklart vittnar 

både svenska och amerikanska sammanställningar av forskningsläget om. Ole Björkqvist som gjort 

den senaste sammanställningen av forskningen i matematikdidaktik i Sverige säger att

[t]värvetenskapligheten och bredden i frågeställningarna har [...] utgjort ett problem då de aktiva 
forskarna själva försökt sig på att karakterisera disciplinen (Björkqvist 2003, s 8).

Enligt Lynn Arthur Steen ligger problemet ännu djupare. I sin recension av Mathematics Education 

as a Research Domain: A Search for Identity från 1998 skriver han:
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To a mathematician, mathematics is singular–a Platonic paradigm in which there are simple, 
unquestionable criteria for distinguishing right from wrong and true from false. But to 
mathematics educators, mathematics is plural. Mathematics, among other things, offers a lens 
through which one can look at the world. In mathematics education the direction is reversed–one 
looks at mathematics through the lens of learners (and teachers). Thus "a multitude of views on 
mathematics will result," even a multitude of "personal mathematics" (W. Dörfler, p. 13). In 
mathematics education, postmodernism has replaced Platonism, contextual interpretation has 
replaced absolute truth, and utility has replaced correctness as the standard of value (A. Sfard, p. 
491). No wonder educators repeatedly cite nonPlatonists such as Imre Lakatos, Reuben Hersch, 
and Thomas Tymoczko as authorities on the nature of mathematics rather than, say, Keith 
Devlin, Morris Kline, or Ian Stewart, each of whom has written extensively on this topic (s 237).

Det relativt blygsamma bidrag vårt svar kommer att lämna till den här debatten kommer att bestå i 

ett par teorier eller perspektiv som inte bara formulerats som möjliga perspektiv, utan verkligen 

används av forskare på området.

Hur kan då vårt forskningsområde, elevers problem med derivata, beforskas? Vi har valt att 

granska och sammanställa vetenskapliga texter som har vårt forskningsområde i fokus. Det innebär 

att vår studie uppvisar många likheter med forskningsöversikter. Men räknas forskningsöversikter 

som forskning? Eller mer preciserat på vår situation, kan vi skriva en uppsats i form av en 

forskningsöversikt? Rolf Ejvegård (2003) säger:

Kan en hel uppsats vara en forskningsöversikt? Absolut! Den snabba utvecklingen inom 
forskningen och den ständigt ökande mängden forskningsrapporter på en mängd olika språk gör 
dessa översikter, sammanfattningar och litteraturstudier allt viktigare (s 47).

Men vår studie är en speciell typ av forskningsöversikt. Att själva verktygen för analysen utgörs av 

olika typer av textanalys, följer av att vi valt att granska vetenskapliga texter. Vad gäller formen på 

översikten är vi intresserade av någon slags kritisk, kvalitativ sammanställning. Men om denna typ 

av sammanställning är en etablerad typ av forskning, det var vi länge osäkra på. Efter att ha letat 

länge men förgäves i kurslitteratur, bibliotek och databaser beskrev en lärare vårt förehavande som 

metaanalys. Det var förlösande. Vi hade ett nytt sökord att mata databaserna med. Så småningom 

visade sig att metaanalys är vår metods kvantitativa broder.

I nästa kapitel skall vi mer utförligt beskriva den typ av forskningsöversikt, metasyntes, vi 

skall göra. Därefter kommer vi att presentera resultaten av undersökningen. Först redovisar vi vår 

sammanställning av vanliga svårigheter med derivata i avsnitt 3.1. I 3.2 beskriver vi sedan de två 

teorier vi ansett vara mest karakteristiska och konstituerande för den didaktiska forskningen kring 

derivata. Vi avslutar sedan uppsatsen med en kort diskussion.
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2. Metod och positionering

Eftersom de metoder vi använt för att svara på våra två forskningsfrågor skiljer sig åt i några 

hänseenden, presenterar vi dem här åtskilt i tur och ordning. Inledningsvis beskriver vi hur vi gått 

tillväga, för att sedan diskutera hur detta tillvägagångssätt kan karakteriseras och rubriceras

2.1 Hur hittar vi elevers vanligaste problem med derivata?

Vad gäller vår första forskningsfråga, gjorde vi bedömningen att bara en systematisk undersökning 

av forskningsläget kunde komma i fråga. Den främsta grunden för detta är att vi frågar efter de 

vanligaste problemen och svårigheterna som elever har med derivata. Att besvara den frågan med 

hjälp av empiriska undersökningar skulle kräva större resurser än vad som står oss till förfogande. 

Alternativet vore att göra en mindre studie, kanske en kombination av skriftliga frågor och intervju 

med 510 elever och/eller lärare. En sådan småskalig undersökning skulle emellertid inte göra 

rättvisa åt den grad av generalitet som vi efterstävar. När vi nu istället valt att ta hjälp av den 

matematikdidaktiska forskningsgemenskapens texter, blir urvalskriterierna konstituerande för 

undersökningens kvalité. Efter vilka kriterier har vi alltså valt ut litteraturen?

Först genomfördes sökningar med svenska sökord i universitetsbibliotekets Voyager, Libris, 

Elin, Diva, NCM:s databas och Google. Sökorden var ”derivata”, ”tangent”, ”gränsvärde”, 

”differentialkalkyl”, ”analys” ”matematik”, ”skola”, ”gymnasium” samt grammatiska varianter av 

dessa. Eftersom en del sökningar gav fler träffar än som var möjligt att utvärdera, kombinerades 

dessa med andra sökord. Till exempel avgränsades sökningen i svenska Google med ”analys” med 

hjälp av sökorden ”matematik” , ”skola” och ”gymnasium” i olika grammatiska varianter och 

kombinationer. Sökningen avslutades med manuell gransking i form av läsning av 

sammanfattningen eller översiktlig läsning av valda delar. På så sätt bedömdes relevansen för vår 

forskningsfråga. För att inkluderas skulle texten explicit handla om svårigheter med derivata. 

Resultatet var magert. Det begränsade sig till två Cuppsatser (Gunnarsson 2006, Hellrup 2004) och 

en doktorsavhandling (Wikström 1997). I dessa hittade vi endast fem referenser till tidigare 

undersökningar om elevers svårigheter med derivata (Davis & Vinner 1986, Nemirovsky & Rubin 

1992, Orton 1983 och 1984, och Tall 1992).

I nästa steg gjordes sökningar i Eric och Google med termerna ”derivative”, ”tangent”, 

”limit”, ”differential”, ”calculus”, ”analysis”, ”mathematics”. Sökorden deklinerades och 

kombinerades som i sökningen på svenska. Detta gav visserligen en bättre, men fortfarande ganska 

mager, utdelning. Vi kompletterade därför sökningen genom att leta i Elin och Eric efter tidskrifter 
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med matematikdidaktiskt innehåll med hjälp av sökorden ”mathematics”, ”didactics”, ”education”, 

”curriculum” och sökte sedan igenom innehållsförteckningarna manuellt. På så sätt hittade vi 

ytterligare några texter. När vi sedan läste de så funna uppsatserna hittade vi både direkta och 

indirekta hänvisningar till annan litteratur och i den vidare hänvisningar till ytterligare littertur o.s.v. 

På så sätt har en snöbollseffekt satts igång som vi ännu inte sett slutet på, när två veckor återstår till 

inlämning. Så tidspressen har nu satt gränsen för vidare sökande. 

Nästa steg bestod i att avgöra hur vi skulle redovisa de ”vanligaste” problemen. Hur ofta 

måste någonting förekomma för att vara vanligt? Och hur skulle vi jämföra de olika studiernas 

resultat med varandra. En del av studierna presenterar sina resultat kvantitativt och med relativt 

höga anspråk på generaliserbarhet och omfång. Orton (1983), till exempel, har undersökt ett stort 

antal elever och studenter och betraktar  därför sina resultat som relativt generaliserbara. Samtidigt 

undersöker han många aspekter av förståelsen av derivata och försöker diagnostisera så många olika 

problem som möjligt. De flesta andra studier undersöker färre subjekt, ibland bara ett, och färre, 

oftast endast ett fåtal, typer av problem, men går i gengäld ofta mer in i detalj på problemen. 

Dessutom har de olika forskarna ofta olika bakgrundsantaganden och intressen, vilket gör att de 

uppmärksammar olika saker i en och samma (fel)handling. Eftersom det inte bara finns ett sätt att 

jämföra äpplen med päron och att bestämma vilka äppelsorter som tillhör de vanligaste, är följande 

sammanställning i mångt och mycket vår egen personliga tolkning. Detta blev vårt slutliga urval, här 

uppförda i den ordning de senare presenteras:

Anthony Orton(1983): Students' understanding of differentiation
Garnet Smith Hauger (1995): Rate of change knowledge in high school and college students 
Garnet Smith Hauger (1997): Growth of knowledge of rate in four precalculus students
Ricardo Nemirovsky & Andee Rubin (1992): Students' tendency to assume resemblances 

between a function and its derivative.
John Monaghan (1991): Problems with the language of limits
Miriam Amit & Shlomo Vinner (1990): Some misconceptions in calculus: Anecdotes or the tip 

of the iceberg?
Robyn Pierce & Lyn Atkinson (2003): Interactive animation provides a vehicle for exploring 

students’ understandings of derivatives

2.2 Hur hittar vi de vanligaste teorierna på området?

Eftersom vi bara är intresserade av att identifiera sådana teorier som verkligen använts på något 

derivatamomentets didaktiska problem, står bara textanalys till förfogande. Det måste inte vara 

teorins upphovsmän som applicerat den på derivatamomentet, men någon måste ha gjort det. 

Ett annat kriterium vi försökt använda mer eller mindre intuitivt under letandet efter 
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litteratur är att de teorier som forskarna använder sig av i någon mening skall vara substantiella. 

Vad menar vi då med det? Ett sätt, det som vi tror bäst motsvarar de intuitiva kriterier vi använt, är 

att kontrastera substantiella teorier och förklaringar med sådana av ad hoctyp. ad hocförklaringar 

utmärker sig genom att de är specialkonstruerade för ett speciellt fenomen, inte är generaliserbara, 

och inte har speciellt starka, om överhuvudtaget några, band till annat som vi tror oss veta. Sådana 

förklaringar är alltså i en ganska bestämd mening inga förklaringar alls. Ett relativt accepterat 

synsätt vad gäller både vetenskapliga och ickevetenskapliga kontexter innebär nämligen att man 

förklarar något nytt eller obekant genom att beskriva det i termer av redan bekanta saker, teorier 

eller metaforer (Sellars 1963). Till exempel tjänade vårt planetsystem som modell för atomernas 

struktur (Giere 1997). Själva poängen är att förklaringen måste vara begripligare än det som skall 

förklaras, annars har man inte gjort något framsteg. Ett exempel på en ad hocförklaring, som inte 

innebär något framsteg,  står doktorn i Molieres Den inbillade sjuke för, när han ”förklarar” varför 

opium tenderar att få folk att somna. Enligt doktorn beror det på opiumets virtus dormitiva, eller 

dess sövande kraft. 

Vad vi är ute efter är alltså teorier eller något slags artikulerade perspektiv på lärande, som 

använts av forskare för att diskutera didaktiska problem med derivatamomentet. Det kan vara 

sociologiska, filosofiska, matematiska, psykologiska eller andra perspektiv, teorier eller idéer. Vi 

vill därmed inte exkludera möjligheten att det inte går att säga något systematiskt om svårigheter 

med derivata. Om ämnesdidaktikens viktigaste beståndsdelar är ämneskunskaper och 

erfarenhetsbaserad intuition, går det kanske vare sig att säga så mycket systematiskt eller allmänt om 

lärande som går ut över ämnesinnehållen.

Urvalsprocessen liknade i många hänseenden den vi använde för att söka litteratur till vår 

första forskningsfråga. Sökningarna var till en början identiska. Därefter visade det sig att två 

skiljelinjer utkristalliserade sig. För det första var det svårare att hitta relevant litteratur. Det var 

förutsägbart av två skäl. Dels för att vi ställt krav på förklaringar och teorier. Dels är identifiering av 

en företeelse en nödvändig förberedelse för en förklaring av samma fenomen. Man vill ju försäkra 

sig om att det man vill förklara finns. Men det omvända gäller inte. Många har nöjt sig med att 

fastställa elevers olika problem med derivatamomentet, utan att försöka sig på någon förklaring av 

varför de har problemen. En annan sak som skilde den här urvalsprocessen från den första var att 

den mer märkbart ingått en symbios med själva analysen. Ju mer vi läst och förstått, desto mer 

informerat och riktat har vi kunnat söka efter litteratur. Vårt urval kom slutligen att begränsa sig till 

de teorier som framställs i följande två artiklar:
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David Tall & Shlomo Vinner (1981): Concept image and concept definition in mathematics with 
particular reference to limits and continuity

Anna Sfard (1991): On the dual nature of mathematical conceptions: reflections on processes 
and objects as different sides of the same coin

Hur kan man då beteckna de ovan redovisade tillvägagångssätten och den beskrivning vi gör av 

texternas innehåll, kort sagt, vår studie?

2.3 Studiens karaktär och rubricering

Metaanalys används framför allt inom medicinsk och socialvetenskaplig forskning i det 

anglosaxiska språkrummet. Man kan till exempel använda sig av metaanalys, när man vill 

sammanfatta och statistiskt utvärdera alla eller många studier som gjorts av ett visst läkemedels 

biverkningar. 1976 brukar anges som metaanalysens födelseår. Dess upphovsman Gene V. Glass 

skrev då:

Metaanalysis refers to the analysis of analyses [...] the statistical analysis of a large collection of 

analysis results from individual studies for the purpose of integrating the findings. It connotes a 

rigorous alternative to the casual, narrative discussions of research studies which typify our 

attempts to make sense of the rapidly expanding research literature. (Glass 1976, s 3).

Glass kontrasterar här metaanalys med en annan, besläktad, typ av integrerande sammanfattning, 

som, menar han, används för att göra de allt större forskningsfälten begripliga. Till en början 

kallade man sådana kvalitativa studier ”kvalitativa metaanalyser”. Så skriver t.ex. E H Rogers 1981: 

[Metaresearch is] the synthesis of primary research results into more general conclusions at the 

theoretical level (s 2) [...] [It is] the intellectual cement that glues a research discipline together, 

that helps it understand where it is going and what it is finding (Rogers 1981, s 6).

Om vi sammanfattar de tre sista citaten, så kan vi säga att syftet med kvalitativa metaanalyser är 

översikt, integration, allmänna slutledningar, förståelse och helhet. Benämningen ”kvalitativ meta

analys” har emellertid inte fått fotfäste. Istället verkar termen ”metasynthesis”, på svenska kanske 

”metasyntes”, så sakteliga ha etablerat sig, sedan den användes för första gången 1985 (Walsch & 

Downe 2005). Men fortfarande finns väldigt lite litteratur som explicit tematiserar metoden 

(Zimmer 2006,  Walsch & Downe 2005, Lloyd Jones 2004) och rubriceringen är väl ännu inte helt 

stabil. Zimmer listar ett antal andra benämningar som förekommer i litteraturen och vars betydelser 

11



är nära besläktade med metasyntesens, nämligen metastudy, metaethnography, grounded formal 

theory, qualitative metaanalysis, aggregated analysis (Zimmer 2006). Hur ser då metasyntesens 

kärna ut?

Denis Welsch & Soo Downe (1985) kontrasterar metasyntes med metaanalys å ena sidan 

och systematisk forskningsöversikt (”systematic review”) å andra sidan:

[Metaanalysis] aims to increase certainty in cause and effect conclusions in a particular area, 
while [metasynthesis] is more hermeneutic, seeking to understand and explain phenomena. 
”Systematic review” must also be distinguished from metasynthesis. The systematic review is a 
robust way of comparing quantitative research and proceeds according to welldetermined steps 
[...] (s 204205).

Vi kan alltså säga att metasyntes är en hermeneutisk tolkning av av resultat från andra studier som 

syftar till översikt, integration, allmänna slutledningar och helhet. Men hur skiljer den sig, om den 

gör det, från en systematiskt forskningsöversikt? Welsch & Downe menar metaanalys skiljer sig 

från systematisk forskningsöversikt genom att den senare till skillnad från den första jämför 

kvantitativa reslutat. Men detta språkbruk delas inte av alla. Myfanwy Lloyd Jones (2004) menar att 

en systematisk forskningsöversikt kan ses som ett förberedelse till en metasyntes. Hon ser den som 

en teknik ”designed to identify as many relevant studies as possible” (s 272). Till skillnad från 

Welsch & Downe, som ser själva jämförandet som en del i översikten betraktar alltså Lloyd Jones 

översikten endast som en urvalsteknik. Welsch & Downe kan alltså skilja metasyntes från 

systematisk forskningsöversikt p.g.a. att de ser översikten som en jämförelse av kvantitativa 

forskningsresultat. Lloyd Jones däremot reducerar den systematiska översikten till en urvalteknik, 

och kan därför lätt skilja de båda åt.

Det vi kallar systematisk forskningsöversikt och som vi använder oss av för att svara på vår 

första forskningsfråga är, till skillnad från Welsch & Downes översikt, en sammanställning av 

kvalitativa undersökningar och, till skillnad från Lloyd Jones språkbruk, mer än en urvalsteknik. Vår 

översikt inbegriper bearbetning och sammanställning. Här hjälper oss Lela Zimmer (2006) vidare:

Metasynthesis is not an integrated review of qualitative literature on a given topic. [...] [R]ather, 
it is an analysis of the findings of these studies. That is, metasynthesis is the synthesist's 
interpretation of the interpretations of primary data by the original authors of the constituent 
studies. Qualitative metasynthesis is unlike the metaanalysis of quantitative data, which is 
aggregative and reduces data to a single unit. Rather, it entails a comparison, translation, and 
analysis of original findings from which new interpretations are generated, encompassing and 
distilling the meanings in the constituent studies (s 312; vår kursivering).

Metaanalys är en speciell typ av forskningsöversikt som förutom att samla och sammanställa 
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resultat av andra undersökningar, även transformerar, analyserar och renodlar resultaten. Utgående 

från det kan den sedan tolka och sammanfatta resultaten på nya sätt och med andra perspektiv på 

resultaten än de ursprungliga författarnas. 

För att utföra en metasyntes på vårt urval har vi använt oss av olika typer av textanalys. 

Dessa   textanalytiska  metoder  har   alltså   varit   våra  metodiska  verktyg.  Dessa  verktyg   skall  vara 

lämpade att hjälpa oss förstå hur människor tänker respektive hur teorier förstås av ett kollektiv. Den 

mest allmänna karakteriseringen av en sådan förstående aktivitet är ”hermeneutik”. Och eftersom vi 

i vårt fall endast har att göra med texter, så måste det hermeneutiska förfarandet likställas med olika 

former av textanalys.  Det är svårt  att  avgränsa våra verktyg ytterligare.  Förståelse av mänskliga 

yttringar inbegriper alltid både semantiska och pragmatiska komponenter. Semantiska komponenter 

har att  göra  med sådana frågor som, vilken betydelse någon lägger  i  de ord han/hon använder. 

Exempel på  pragmatiska är, vilken bakgrundsförståelse jag måste förutsätta att någon har för att 

kunna tolka det hon/han sagt/skrivit. Vissa textanalytiska förfaringssätt brukar kallas ”metoder” och 

kan   mer   eller   mindre   tillordnas   semantiska   eller   pragmatiska   intressen.   I   diskursanalys,   till 

exempel, ligger ett fokus på de förutsättningar, mot bakgrund av vilka ett sätt att prata på blir mer 

eller  mindre  förståeligt.  En annan sorts   textanalys är  något   som ibland kallas  innehållslig   text

analys. Lennart Hellspong & Per Ledin (1997) beskriver den så här:

När vi läser en brukstext brukar det vara för att finna fakta, möta synpunkter och få en inblick i 
olika frågor. Därför innebär en aktiv läsning att vi försöker förstå textens innehållsmönster eller 
ideationella struktur. Vad handlar texten om? Och med vilka ögon ser den på det som den yttrar 
sig om (s 115)?

Men problemet är att det är svårt att använda sig av en sorts kvalitativ textanalys och inte en annan. 

I alla fall är det så i vårt fall. Vi tänkte här kort beskriva hur det har med den ”hermeneutiska 

cirkeln” (Gilje & Grimen 1992, s 190) att göra.

Vad ett ord eller mening betyder är en klassisk semantisk fråga. Om det finns någon 

textanalytisk metod som är specialdesignad för detta ändamål, måste det vara innehållslig 

textanalys. Men, som vi ser i citatet från Hellspong & Ledin, kommer vi bara åt det författarna vill 

ha sagt om vi vet ”med vilka ögon” dom ser på det de skrivit om, och att ta reda på det är en 

diskursanalytisk uppgift. Även de omvända beroendeförhållandena är uppenbara: för att ta reda på 

vad som förutsätts av ett sätt att prata på, d.v.s. vilka perspektiv och förutsättningar som ligger till 

grund för en viss diskurs, måste man förstå betydelsen av de ord som används i diskursen. Det 

ligger alltså i det hermeneutiska intressets karaktär att inte begränsa sig vad gäller metoder, utan att 
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se dem som ömsesidigt beroende av varandra.

Vi återkommer nu till metasyntesen. I nästa avsnitt skall vi presentera resultatet av de 

transformationer, analyser och renodlingar vi gjort av vårt urval.
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3. Resultat

Vi skall nu först presentera vår sammanställning av elevers svårigheter med derivata. Ambitionen 

har varit att ta upp de enligt primärforskningen vanligaste svårigheterna. I kapitel 3.2 presenterar vi 

sedan vad vi kommit fram till i vårt sökande efter ett svar på vår andra forskningsfråga, som löd: 

Vilka teorier används av forskningen för att prata om och förklara de svårigheter elever har med 

derivata?

3.1. Svårigheter med derivata

Att sammanställa de vanligaste svårigheterna med derivata är, som sagt, ingen entydig uppgift med 

klara gränser. Vi har här valt att presentera de två första studierna i vårt urval lite mer i detalj. 

Skälet till det är att de är mer utförliga än de andra i vårt urval. Med ”utförlig” menar vi då en 

kombination av tre aspekter: För det första kan de göra anspråk på att vara kvantitativa p.g.a. deras 

stora deltagartal. För det andra använder de sig av kvalitativa datainsamlingsmetoder. Slutligen har 

de, till skillnad från de allra flesta undersökningar, en relativt öppen ambition i den meningen att de 

inte på förhand koncentrerar sig på att diagnostisera och undersöka en typ av svårighet, som 

eleverna har med derivata. De svårigheter de resterande artiklarna tar upp är mer menade som 

direkta svar på vår första forskningsfråga. Svårigheterna representeras av våra utvalda artiklar och 

är alltså sådana som är vanligt förekommande i litteraturen.

3.1.1 Orton

Den utförligaste studien av relevans för oss utfördes av Anthony Orton. 1983 publicerade han två 

och 1984 en uppsats som alla tre beskriver resultat från hans opublicerade doktorsavhandling från 

1980. Till grund för doktorsavhandlingen låg två intervjutillfällen à en timme med 110 (55 manliga 

och 55 kvinnliga) engelska elever och studenter i åldrarna 16 till 22 år. 60 var elever i åldern 1618 

år och resten studenter mellan 18 och 22 (Orton 1983a).  I de publicerade uppsatserna går Orton 

tyvärr inte in särskilt djupt på deltagarnas sätt att tänka, och det är omöjligt att sia om huruvida det 

skedde i doktorsavhandlingen. I ”Student’s understanding of differentiation” (1983b) nöjer han sig  i 

huvudsak med att konstatera var försökspersonerna gjort fel. De största bristerna ser han i 

algebraisk räknefärdighet, hantering av förhållanden och proportioner, tolkning av grafer och 

förståelse av gränsvärden. Till exempel klarade 24 av försökspersonerna inte av att lösa ekvationen 

3x26x=0. Tolv av dem förkortade felaktigt bort x och sex förkortade till 3x(x6)=0. Vidare 
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förmådde 43 deltagare inte se en tangent på en cirkel som ett gränsvärde av sig närmande sekanter, 

trots att allt var utritat i uppgiften. Deltagarna hade även genomgående problem att beräkna 

elementära differenskvoter, även på räta linjer. Orton (1983b, s 243) sammanfattar:

[T]he writer believes that no opportunity should be lost by teachers to develop these ideas, and 
that it is wrong to attempt to introduce calculus without a long and persistent study of graphs 
and rate of change. The same applies to ideas of limit.

3.1.2 Hauger

Jämte Ortons undersökning så är Garnet Smith Haugers studie den mest utförliga i vårt urval. Syftet 

med Haugers (1995, 1997) studier var att undersöka tre olika typer av kunskap (global, intervall 

och punktvis)  high school och collegestudenter har eller kan ha om funktioners förändrings

hastigheter och hur dessa kunskaper samverkar. Betraktar man en funktions förändringshastighet 

globalt, så fokuserar man på dess allmänna kvalitativa karakteristika. som t.ex. var den är avtagande 

eller var den växer snabbast. Betraktar man en funktions förändringshastighet under en intervall 

eller i en punkt, intresserar man sig för dess kvantitativa karakteristika, som t.ex. den genomsnittliga 

förändringshastigheten under ett intervall respektive förändringshastigheten/derivatan i en punkt. I 

studien deltog 12 high schoolstudenter, som inte ännu gått någon ”calculus”kurs, 15 college

studenter i andra terminen med matematikinriktning och 10 matematikcollegestudenter i högre 

terminer. Fördelningen män/kvinnor var jämn. Datainsamlingen skedde genom timslånga intervjuer 

med varje deltagare. Under intervjuerna fick de sex uppgifter. I uppsatsen från 1995, ”Rate of 

change knowledge in high school and college students”, stod den femte uppgiften i centrum. I den 

uppgiften skulle de i delfråga a beskriva globala karakteristika för följande graf, som beskriver en 

jästpopulations tillväxt (Hauger 1995, s 42):
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I delfråga b ombads de ange intervaller i vilka funktionen ökade som mest respektive minst, och de 

resterande delfrågorna hade förändringshastighet i en punkt i fokus. I delfråga c, d och e skulle de 

ange hur fort populationen växte klockan 4. I c med hjälp av grafen, i d med hjälp av en värdetabell 

och i e med en mer detaljerad värdetabell som hjälp. Avslutningsvis skulle eleverna besvara frågan 

hur de skulle kunna få ännu bättre approximationer och hur de skulle kunna ange den exakta 

lösningen. Hauger sammanfattar studiens huvudsakliga resultat då han påstår att ”average rate of 

change is the window trough which students initially view instantaneous rate of change” (1995, s 

36). 

Hauger intresserade sig i den här artikeln primärt för frågan hur elevers begynnande 

förståelse av  punktuella förändringshastigheter ser ut och på vilka mentala konstruktioner den 

baseras. Enligt honom är den viktigaste förkunskapen den om genomsnittlig förändringshastighet 

under ett intervall. Omvänt kan vi alltså säga att brister i förförståelsen av genomsnittlig 

förändringshastighet är speciellt allvarliga. Men är sådana brister i förförståelsen vanliga? Hos 

Haugers försökspersoner verkar det inte vara fallet. Till och med sex av de åtta precalculus

studenterna använde sig av förändringshastighet i ett intervall för att approximera derivatan i uppgift 

fems bdel. Orton verkar däremot ha kommit till nästan motsatt resultat: 

In general, throughout the task, this elementary rule, ydifference/xdifference, was not found to 
be elementary to apply by a very large number of students (Orton 1983b, s 238).

En förklaring till denna skillnad kan vara att alla Haugers elever och studenter anmält sig frivilligt 

och att många hoppade av under studiens gång. Det ligger nära till hands att antaga att Haugers 

ursprungliga urval av elever var sådana som tyckte matematik var kul och förmodligen också var 

ganska duktiga, och att många som hoppade av studien gjorde det för att de tyckte uppgifterna var 

för svåra.

Haugers uppsats från 1997 är en mer kvalitativ undersökning av fyra deltagares felaktiga 

svar på den första uppgiften:

The part of the larger study reported here focuses on the reasoning of four precalculus students 
who initially drew the same incorrect graph for Task 1 and how they came to discover and 
correct their error (Hauger 1997, s 14).

Uppgiften bestod i att rita en graf över avståndet mellan två personer. Vid tidpunkt noll börjar de 

båda  personerna i uppgiften gå mot varandra från två motsatta hörn i ett rum. Under tiden som de 

går saktar de in mer och mer till de passerat varandra, varefter de ökar takten mer och mer. Totalt tar 
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det 8 sekunder att ta sig från ett hörn till det motsatta och det är 20 fot mellan hörnen. 

Av de totalt 37 deltagarna ritade 17 felaktiga grafer i ett första försök. Sex av dessa 

korrigerade sig själva omedelbart efter att ha ritat en första felaktig graf. Sju insåg sina fel efter att 

ha blivit uppmanade att förklara hur dess grafer visade att personerna först saktar in och sedan 

accelererar. En insåg sitt fel när hon gjorde en värdetabell till sin graf och försökte förklara hur den 

visade att personerna saktade in, och ytterligare en förstod att han gjort fel, när han påbörjade 

uppgift två. Två av deltagarna insåg aldrig att de gjort fel.

Uppgift två var identisk med uppgift ett förutom att personerna i uppgiften gick med 

konstant hastighet. Lösningen till uppgift två är alltså en vformad graf som förbinder punkterna 

(0,20), (4,0) och (8,20). Lösningen till uppgift ett har ett liknande utseende, med en väsentlig 

skillnad: sidorna är inte räta som i ett v, utan buktar utåt, som i en halvcirkel eller ett u:

 

Intressant är nu att av de 17 som ritade felaktiga grafer på uppgift ett, så ritade åtta den vformade 

grafen. Detta gäller för de fyra deltagare, som Haugers andra uppsats handlar om. Två av dessa 

insåg själva sina misstag efter att ha ritat den vformade kurvan. De två andra tänkte på ett sätt som 

gjorde att de försvarade och rättfärdigade den vformade grafen. Detta blir tydligt i intervjuerna. 

Den första av dessa båda deltagare, som kallas LC, gav på frågan, varför hon ritat en vformad graf 

följande svar: ”If they’re steadily slowing down and they’re steadily speeding up, it should just be 

straight lines” (Hauger 1997, s 22).  Den (miss)förståelse som ligger till grund för LC:s påstående 

kan formuleras på följande sätt: ju större funktionsvärdet är, desto större är även förändrings

hastigheten. I den andra deltagarens, KG:s, fall är det ännu tydligare. Det framgår av följande avsnitt 

ur en intervju:

I’d say in a v. [She draws a vshaped graph.] (How does your graph show the two people slowing 
down?) By the decrease in the line [running her pen down the left line segment of her graph]. 
(Ok. And how does your graph show that two people speeding up?) By the increase in the line 
[running her pen up the right line segment of her graph] (Ok. You mean the line is going up?) 
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Yeah. (Ok.) (Hauger 1997, 28)

KG:s första replik är hennes reaktion på uppgiftsformuleringen och Haugers följdfrågor är satta 

inom parentes. Den här typen av missförstånd har dokumenteras i ett flertal studier, bland annat av 

Markus  Hähkiöniemi (se litteraturlistan i Hähkiöniemi (2006a) för fler referenser). Först ut var 

emellertid Ricardo Nemirovsky & Andee Rubin med sin studie från 1992. 

3.1.3  Nemirovsky och Rubin

Nemirovsky och Rubins studie var designad att fastställa elevers förmågor och svårigheter att 

artikulera sambandet mellan en funktion och dess derivata (Nemirovsky & Rubin 1992). Resultatet 

beskriver de så här: ”Analysis of the interviews indicated that students had the tendency to assume 

resemblances between the behavior or apperance of the function and its derivative [...]” (s 1). De 

talar alltså om att elever förutsätter eller antar likheter mellan funktioner och dess derivator. Det 

antagande Hauger påtalade kallar Nemirovsky och Rubin ”[the] height/slope misconception” 

(höjd/lutningmissförståndet) och förklarar innebörden av detta missförstånd bildligt på följande sätt 

(1992, s 7):

Eleverna svarar A eftersom det A:s graf har ett högre eller funktions eller yvärde. Rätt svar hade 

varit B, eftersom B:s graf lutar mer vid t=2, och det är lutningen, m.a.o. funktionens derivata vid 

t=2, som representerar hastigheten, inte funktionens värde. Enligt Nemirovsky & Rubin är 

höjd/lutningmissförståndet emellertid bara en typ av antagande om likhet. De påminner om att en 

funktion kan karakteriseras på olika sätt utifrån ett perceptuellt perspektiv, till exempel som att vara 

växande eller avtagande, rät eller kurvig och korsandes xaxeln eller inte (1992, s 11).  I alla dessa 

kan antaganden om likhet mellan funktion och derivata förekomma hos elever, och Nemirovsky & 
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Rubin (1992) har kartlagt några av dem förutom höjd/lutningmissförståndet. Det enklaste av dessa 

antaganden kallar de ”simple replication” (s 12) och innebär att man identifierar derivatan med 

funktionen eller omvänt. Ett annat antagande som de diskuterar är antagandet om ”same direction of 

change” (s 12) som innebär att egenskapen att vara växande eller att vara avtagande projiceras från 

derivatan på funktionen. Sistnämnda illustrerar Nemirovsky och Rubin på följande sätt (s 12):

Uppgiften består i att skissa grafen till den funktion, vars derivata är given i den första grafen. Ett 

resultat av ett ofta förekommande fel, sammariktningsmissförståndet, är avbildat i mitten. I grafen 

längst till höger presenteras en möjlig lösning. Vi ska här inte gå in på fler typer av antaganden om 

likhet. Avslutningsvis bör kanske anmärkas att dessa antaganden för det allra mesta inte är 

medvetna, att de ibland kan behjälpas genom att de påpekas för eleven, men att det i det stora hela 

rör sig om tankevanor som behöver lång tid på sig att försvinna eller träda i bakgrunden 

(Nemirovsky & Rubin 1992).

3.1.4 Monaghan

En annan typ av problem har med de språkliga termer som matematiken använder sig av att göra. 

Det mest utforskade problemen har att göra med konflikter mellan vardagsspråk och matematiskt 

språk. John Monaghan, till exempel, har utforskat matematiskt begåvade ungdomars förståelse av 

centrala begrepp inom den matematiska analysen. I en uppsats (Monaghan 1991) redovisar han 

studiens resultat vad gäller begreppet gränsvärde. Han ställde två frågor. Den första var:

1) Consider the sequence 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999, ...
Which of the following sentences is true of this sequence?
i) It tends to 0.9 ii) It tends to 1
iii) It approaches 0.9 iv) It approaches 1
v) It converges to 0.9 vi) It converges to 1
vii) Its limit is 0.9 viii) Its limit is 1 (s 20)
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De svenska översättningarna av termerna är ”går mot”, ”närmar sig”, ”konvergerar till” och 

”gränsvärde”. Fråga 2 till 5 gällde följande grafer (s 2):

Frågorna löd (s 2):

2) Can we say ”the curve TENDS TO 0” as x gets larger and larger?
3) Can we say ”the curve has 0 as LIMIT” as x gets larger and larger?
4) Can we say ”the curve CONVERGES TO 0” as x gets larger and larger?
5) Can we say ”the curve APPROACHES 0” as x gets larger and larger?

För varje graf A till F skulle frågorna 2) till 5) besvaras. För en matematiker är de fyra 

formuleringarna i 2) till 5) ekvivalenta. D.v.s. om en är sann, så är de andra sanna. Men i 

vardagsspråket har de skilda betydelser och elevernas första konfrontation med dessa termer i en 

matematisk kontext är förstås färgade av de vardagliga betydelser de känner till och är vana vid. Det 

tar ett tag innan de förstått hur matematiker handhar dessa formuleringar och de bakomliggande 

begreppen. Det har John Monaghan (1991) visat med all tydlighet. Utan att gå in på detaljer kan 

nämnas att 66% av eleverna i Monaghas  undersökning (n=190) svarade ja på 1, ii men bara 22% 

svarade ja på 1, vi. På ett liknande sätt varierade svaren mellan formuleringarna i uppgifterna 2) till 

5) (Monaghan 1991). Även Bernard Cornu (1991) och Anna Sierpinska (1987) har visat på liknande 

konflikter mellan förförståelse av termer som används inom matematiken och dess faktiska 

betydelse i matematiken.
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3.1.5 Amit & Vinner

Språkbruket är också en av orsakerna till en annan  brist i förståelsen av derivata. Vi kan utgå från 

en av gymnasiets matematikböcker: Matematik 3000, Kurs C och D, Naturvetenskap och teknik, för 

att  förklara detta problem. Derivata introduceras under rubriken ”Derivatans definition” i denna 

bok på följande sätt :

Derivator är matematikens sätt att beskriva förändringshastigheter. Följande begrepp betyder i 
grunden samma sak:
> förändringshastighet (i en punkt)
> tangentens lutning
> kurvans lutning (i en punkt)
> derivatan (Björk & Brolin, s 68).

I boken definieras därefter derivatan som gränsvärdet av en differenskvot. Enligt den här passagen 

är alltså derivatan en punktuell storhet. Observera att ”derivata” på citatets sista rad inte 

kvalificerats med ”i en punkt”. Detta blir, som vi skall se, problematiskt när man lite senare inför en 

allmännare betydelse av derivata:

Eftersom det är mödosamt att gå tillbaka till definitionen varje gång vi behöver ett derivatavärde 
frågar vi oss: Följer polynomfunktionernas derivator något enkelt mönster? Med samma metod 
som vi tidigare bestämt t ex f’(5) tar vi nu fram f’(x) för några utvalda polynomfunktioner (s 74).

Den följande formella definitionen med hjälp av gränsvärde, differenskvot och variabeln x avslutas 

sedan med orden: ”Vi säger att funktionen f’(x) är derivatan av f(x) med avseende på x” (s 74). 

Termen ”derivata” blir på så sätt tvåtydig. Dels kan den betyda en funktions förändringshastighet i 

en punkt och är då ett reellt tal. Dels kan den stå för en funktion som beskriver en annan funktions 

förändringshastighet i varje punkt och är då en funktion. Miriam Amit & Shlomo Vinner (1990) har 

dokumenterat komplikationer som denna mertydighet ofta leder till:

When the concept of the derivative is explained to the student there is a typical drawing shown 
to him [...]. Since there is a well known tendency in cognition that pictures replace the concepts, 
and in the picture only one picture is drawn, this tangent may replace the derivative. The 
derivative will be considered as the equation of this tangent. This idea was expressed explicitly 
by several students on different occasions in classes, in office hours and in our questionnarie 
(Amit & Vinner 1990, s 90)

Den ”typiska bild” Amit och Vinner talar om i första meningen är en bild som förekommer i många 

läroböcker och andra framställningar och förklaringar av derivata. På bilden finns vanligtvis en 

kurvig graf av någon specificerad eller ospecificerad funktion och i någon punkt på grafen är en 

tangent till grafen tecknad. Eftersom bilder har en så stor makt över vårt tänkande leder detta enligt 
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Amit & Vinners till att många bildar ett sorts olyckligt medelvärde av de två betydelser av 

”derivata” vi beskrev ovan. Derivatan blir inte tangentens lutning, d.v.s. funktionens lutning i en 

punkt, och inte heller den funktion som beskriver den ursprungliga funktionens förändringshastighet 

i varje punkt, utan istället, felaktigt, en tangents ekvation. Kanske vore det eftersträvansvärt att 

betona skillnaden mellan de olika betydelserna av ”derivata” genom att t.ex. kalla 

förändringshastigheten i en punkt för ”punktuell derivata” eller något liknande.

3.1.6 Pierce & Atkinson

Den sista svårigheten vi skall ta upp här har inte stått i fokus för någon enskild undersökning, men 

registreras ofta lite i förbigående. Problemet består i att elever och studenter ofta ser algebraiska 

formuleringar av funktioner och derivator som dom ”egentliga” representationerna. Detta leder 

ibland till att de inte kan säga något om derivatan av en funktion, om de inte har tillgång till en 

algebraisk formel. Mark Asiala, Jim Cottrill & Ed Dubinsky (1997, s 403) till exempel, berättar, 

med hänvisning till Joan FerriniMundy & K G Graham (1994), om en elevs behov av tillgång till 

en algebraisk representation av en funktion, som var given grafiskt, för att kunna skissa derivatans 

graf. Även Robyn Pierce & Lyn Atkinson (2003) berättar relativt utförligt om denna svårighet. Efter 

att ha varit lärare på en kurs som var menad att betona de visuella aspekterna och grafiska 

representationerna av derivata, säger de:

[D]espite the use of multiple representations throughout their recent course, the study also 
showed that some students preferred algebra and had strongly associated the concept of the 
derivative with an algebraic routine for polynomial functions. Even though the task was to use a 
graphical representation to explain the concept, they chose to focus on the algebra (s 7).

Förekomsten av denna överproportionellt starka association har även dokumenterats av Giraldo & 

Carvalho (2003), Tall (1992) och Habre & Abboud (2006).

3.1.7 Sammanfattning och kategorisering

Avslutningsvis skall vi ta ett steg tillbaka och gruppera svårigheterna i kategorier, för att på så sätt 

kunna förskaffa oss en överblick över dem.

Förkunskaper: Att bristande förkunskaper ofta leder till svårigheter under derivatamomentet har 

ofta visats. Av våra representativa studier är Orton (1983b) den som koncentrerat sig mest på 

olika brister i förkunskaper. Han diagnostiserade bl. a. brister i algebraisk räknefärdighet, 
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hantering av förhållanden och proportioner, tolkning av grafer och förståelse av gränsvärden.

Språk: Monaghan (1991) dokumenterade krockar mellan vardagsspråk och matematikens språk. 

Amit & Vinner (1990) uppmäksammade att derivata egentligen har två definitioner. En 

explicit enligt vilken derivata är ett reellt tal och en kontextuell enligt vilken derivata är en 

funktion. De visade sedan att detta skapar problem för elevers förståelse.

Tolkning av grafer: Hauger (1997) visade på de ofta dokumenterade svårigheterna elever har med 

tolkning av grafer. Dessa problem blir ännu mer akuta när derivata kommer in i bilden, 

eftersom dels aspektseende (lutning/värde) blir mer komplicerat, dels modellering av t.ex. 

ickelinjära skeende på allvar gör intåg i matematikundervisningen. Nemirovsky & Rubin 

(1992) har utförligt visat hur speciellt aspektseendet (antagande om likhet) sätter krokben för 

många elever under derivatamomentet.

Representationspreferens: Till sist såg vi med bland annat Pierce & Atkinsons (2003) hjälp hur 

algebraiska uttryck står i centrum för många elevers förståelse av derivata, ofta på bekostnad 

av andra typer av representationer.

3.2 Centrala teorier hos den aktuella didaktiska forskningen om derivata

Ordet ”teori” har ett vitt betydelsespektrum. Det används för att beteckna stora sammanhängande 

system av utsagor med stor prediktiv kraft, som den newtonska eller einsteinska fysiken. Men det 

används också om enskilda, ganska isolerade, idéer, som när jag säger: ”Min teori är att ...”. 

Medvetna om detta, kan vi säga att vi här skall beskriva två teorier, som i hög grad definierar och 

strukturerar det matematikdidaktiska forskningsfält vi genomkammat och vars fokus är elevers 

svårigheter med derivata. Vårt intryck efter att ha läst och skummat ett otal uppsatser på området är 

att de teorier som presenteras i dessa uppsatser tillhandahåller stora delar av den infrastruktur via 

vilken kommunikationen på forskningsområdet sker. Utan sådana samlande begrepp eller sätt att 

tänka är det svårt att överhuvudtaget tala om ett forskningsområde, som de översikter över 

matematikdidaktikens nuvarande status som citerades i inledningen vittnar om. 

Vår intuition får stöd av Google scholar. Det är en omfattande databas som i stor 

utsträckning håller reda på vilka böcker och uppsatser som refereras till av andra. Anger man en 

specifik uppsats eller bok, får man en lista över alla texter som har referenser till den. Av alla texter i 

vårt urval var de två uppsatserna av Tall & Vinner respektive Sfard, som kommer stå i centrum i det 

här avsnittet, de som refererats till oftast. Tall & Vinners uppsats har enligt Google scholar 191 

referenser till sig och Sfards 408. 
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3.2.1 Tall & Vinner  begreppsbilder och begreppsdefinitioner

1981 skrev David Tall & Shlomo Vinner uppsatsen ”Concept image and concept definition in 

mathematics with particular referens to limits and continuity”. I den definieras några begrepp som 

sedan funnit vida användning och alltså i så mån strukturerat diskursen på det här området. De två 

huvudbegreppen är concept image och concept definition. Efter att ha infört och förklarat de nya 

begreppen visar sedan Tall & Vinner hur de kan användas. Vi skall här först beskriva Tall & 

Vinners nya begreppsdefinitioner och sedan kort gå in på hur de kan användas.

Tall & Vinner börjar med att erinra oss om att det mänskliga tänkandet om matematik inte är 

lika ordnat och strukturerat som matematiken ofta anses vara, och att elever och studenter i regel har 

ickematematiska förförståelser av de begrepp de stöter på i matematiken.  Dessa förförståelser kan 

vara väldigt varierade och mångfacetterade och även ha starka kopplingar till invanda tanke och 

beteendemönster. Tall & Vinners definition av en sådan ”begreppsbild”, som vi kan kalla det på 

svenska, lyder:

We shall use the term concept image to describe the total cognitive structure that is associated 
with the concept, which includes all the mental pictures and associated properties and processes. 
It is built up over the years through experiences of all kinds, changing as the individual meets 
new stimuli and matures (s 2).

Så definierade begreppsbilder blir väldigt stora till sitt omfång, och frågan är väl om de 

överhuvudtaget går att överblicka. Tall & Vinner påpekar därför dels att vanligtvis bara fragment 

eller delar av en begreppsbild är aktualiserade, framkallade eller aktiverade samtidigt. Dels att olika 

delar av en begreppsbild kan motsäga varandra. Den delen av en begreppsbild som är aktiverad vid 

en viss  tidpunkt kallar de ”evoked concept image” (s 2). De menar vidare att det inte behöver 

upplevas som något problem av bäraren av en begreppsbild att delar av den motsäger varandra, 

annat än om de motsägelsefulla delarna är aktiverade samtidigt. Vi tycker inte det är riktigt klart här 

vad Tall & Vinner menar med ”evoked” som vi översatt med ”aktiverad”. Menar de att den 

aktiverade delen är medveten eller kanske bara verksam i någon mening, alltså även inbegriper 

omedvetna processer?

Tall & Vinners kontrastbegrepp till begreppsbild är concept definition, som de presenterar på 

följande sätt:

We shall regard the concept definition to be a form of words used to specify that concept. It may 
be learnt by an individual in a rote fashion or more meaningfully learnt and related to a greater 
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or lesser degree to the concept as a whole. It may also be a personal reconstruction by the 
student of a definition. It is then the form of words that the student uses for his own explanation 
of his (evoked) concept image (s 2).

Definitionen av t.ex. gränsvärde består av ett antal ord ordnade på ett visst sätt. Att en elev kan 

definitionen av ett gränsvärde kan betyda allt ifrån, så Tall & Vinner, att han enbart lärt sig ramsan 

utantill, till att han förstått orden och förankrat innebörden i sin begreppsbild av gränsvärde. Hur 

som helst så är en begreppsdefinition enligt Tall & Vinner en relativt kort beskrivning av ett 

begrepp.

Men eftersom de definierat begreppsdefinition som en fras som någon använder för att 

specificera ett begrepp, lämnar de möjligheten öppen att denne någon använder fel fras för att 

definiera ett begrepp. Därför inför de begreppet ”formal concept definition” (”formal 

begreppsdefinition”) som avser en definition ”which is accepted by the mathematical community at 

large” (s 2) och kontrasterar detta med begreppet ”personal concept definition” (”personlig 

begreppsdefinition”) som är den fras någon enskild person använder för att definiera ett begrepp vid 

en viss tidpunkt, och som kan stämma överens, eller inte, med den formella, alltså i vardagligt tal: 

riktiga, begreppsdefinitionen.

Om vi nu sammanfattar begreppen i en schematisk bild, så kommer det, om vi lägger till ett 

sista begrepp, att se ut på följande sätt:

Concept image Concept definition

Evoked

concept image

Concept 

definition

image

Personal

concept definition

Formal

concept definition

Som vi ser det verkar det nya begreppet ”concept definition image” inte riktigt passa in i schemat. 

Därför har vi formaterat det annorlunda.  Det ser ut som en hybrid och verkar antingen tillhöra båda 

de överordnade begreppen eller inget av dem. Och faktum är, menar vi, att det tänjer gränserna lite i 

Tall & Vinners begreppsstrukturering. De inför begreppet på följande sätt:

For each individual a concept definition generates its own concept image (which might, in a 
flight of fancy be called the ”concept definition image”). This is, of course, part of the concept 
image. In some individuals it may be empty, or virtually nonexistent. In others it may, or may 
not, be coherently related to other parts of the concept image (s 23)

Om vi skall försöka en översättning, blir det ”begreppsdefinitionsbild”. Det märkvärdiga här är att 

Tall & Vinner säger att varje begreppsdefinition genererar sin egen begreppsbild. Det konstiga med 
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det är att en begreppsdefinition är en fras och inte ett begrepp. Samtidigt är det uppenbart, varför 

termen ”begreppsdefinitionsbild” är bra att ha till hands. Den skall nämligen, som framgår av 

citatet, beteckna en individs förståelse av en definition. Den skall alltså inte beteckna förståelsen av 

begreppet självt, det är begreppsbildens jobb, utan förståelsen av den fras som individen i fråga 

uppfattar som den formella definitionen av begreppet. Denna förståelse är, menar Tall & Vinner, 

själv en begreppsbild och, eftersom den förhoppningsvis associeras med begreppet självt, en del av 

en mer omfattande begreppsbild. Det är orsaken till vår inordning av begreppet i schemat ovan.

Tall & Vinners begrepp är väldigt kraftfulla när det gäller att beskriva många 

matematikdidaktiska problem, speciellt sådana som uppträder i lite mer avancerad matematik på 

gymnasie och universitetsnivå, och de ger en mängd exempel på detta. Vi skall här gå in på två av 

dem.

Det första exemplet gäller gränsvärden. Lite informellt brukar en talföljds, sn, gränsvärde, s, 

ofta beskrivas med orden: ”we can can make sn as close to s as we please, provided that we take n 

sufficiently large” (s 3). På svenska blir det ungefär: vi kan få sn att komma så nära s som vi önskar, 

förutsatt att vi gör n tillräckligt stor. Tall & Vinner påpekar att studier har visat att detta ofta 

resulterar i en förståelse av gränsvärde som säger att  sn kan komma godtyckligt nära s, men aldrig 

bli lika med s. Priset för att förenkla och att framställa något intuitivt är alltså i det här fallet, som i 

så många fall i matematiken, att elever konstruerar en begreppsdefinitionsbild som delvis motsäger 

den av matematiker allmänt vedertagna:

In such an individual [the notion that sn cannot be equal to s] [...] is part of his concept definition 
image, but not acknowledged by mathematicians as part of the formal theory (s 3).

Att sådana missförstånd eller felkonstruktioner är vanliga, speciellt vad gäller gränsvärden, är väl 

dokumenterat av t.ex. Sierpinska (1987) och Cornu (1991).  Detta exempel visar att Tall & Vinners 

begreppslighet är väl lämpad att beskriva konflikten mellan intuitiva och formella 

undervisningsstilar. Intuitiva och förenklande förklaringar för med sig risken att de inbjuder till att 

elever konstruerar felaktiga begreppsdefinitionsbilder och därför också felaktiga begreppsbilder. 

Dessa kan slå rot och vara svåra att bli av med längre fram:

At more advanced levels it becomes far more difficult to visualise the concepts as mental 
pictures and they [the students] can never be sure of the intuitions suggested by their concept 
image [...]. The mental pictures which served the students well at an earlier stage may now 
become an impediment (s 17). 

Å andra sidan får förståelsen ofta stryka på foten om begrepp presenteras genom att dess formella 
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definitioner ges. I Tall & Vinners vokabulär kan det låta så här: Om den formella 

begreppdefinitionen ges utan att först ha byggt upp en begreppsbild med hjälp av till exempel 

exempel och intuitiva förklaringar och analogier, kan det, som antytts, leda till att 

begreppsdefinitionsbilden blir tom eller överhuvudtaget inte får kognitivt fotfäste. Detta 

pedagogiska dilemma är troligen ett av de mest allmänna inom matematikdidaktiken.

Ett annat exempel har att göra med att begreppsbilderna ofta har så stort omfång att delar av 

dem motsäger varandra. Exemplet handlar om hur olika representationer av komplexa tal kan leda 

till konflikter.  Ett sätt att definiera komplexa tal x+yi är som ordnade par (x,y). Problemet är att 

begreppet ”ordnade par” kommer från mängdläran och enligt mängdläran gäller (x,0)x. I teorin om 

komplexa tal gäller emellertid x+0i=x och därför även (x,0)x.

Att konlikter ofta kan spela produktiva roller, såg vi i förra kapitlet. Många av Haugers 

elever och studenter ritade en vformad graf som svar på uppgift ett. Det var den uppgift där två 

personer började gå mot varandra från två motsatta hörn i ett rum. De saktade in mer och mer tills 

de passerade varandra i mitten av rummet, för att sedan öka farten mer och mer. När eleverna sedan 

kom till uppgift två uppstod en konflikt. I uppgift två gick nämligen personerna med konstant 

hastighet, och det var uppenbart för de flesta att detta måste representeras av en vformad graf. Men 

eftersom de insåg att uppgift två var kvalitativt olik uppgift ett, insåg de även att något måste vara 

fel med deras svar på uppgift ett.

Ett annat uppenbart exempel på konflikt i Tall & Vinners mening är de av Monaghan (1991) 

diagnostiserade konflikterna mellan matematiska och vardagliga innebörder av termer. I båda dessa 

fall tjänar konflikterna ett viktigt syfte. Individen blir uppmärksam på sina begreppsbilder, vilket 

överhuvudtaget möjliggör en förändring.

3.2.2 Sfard  operationell och strukturell förståelse

Anna Sfard (1991) skriver om hur matematiken varit ansedd som svårare än andra vetenskaper, ur 

ett epistemologiskt perspektiv då den ansetts vara den mest abstrakta vetenskapen. Utifrån detta 

ställer hon sig frågan hur matematisk abstraktion skiljer sig från annan abstraktion. Hon menar att 

vid en första anblick har matematik mycket gemensamt med annan naturvetenskap men att 

avancerade matematiska konstruktioner, till skillnad från andra naturvetenskapliga konstruktioner, 

är onåbar för våra sinnen. En fysiker kan prata om molekyler och atomer liksom en matematiker kan 

prata om mängder och funktioner. Medan fysikerns objekt är observerbara är de matematiska rent 

mentala konstruktioner som förvisso kan nedtecknas på papper men då inskränker sig till att vara 
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endast ett exempel på en del av en inre subjektiv, abstrakt konstruktion (Sfard 1991). Sfard 

intresserar sig för hur man kan nå dessa konstruktioner för att undersöka dem i avseende på hur man 

lär sig dem.

Sfard intresserar sig för två olika sorters matematisk förståelse. Den operationella och den 

strukturella. Med operationell förståelse menas förmågan att utföra processer, göra uträkningar och 

följa algoritmer. Strukturell förståelse innebär att man kan se en matematisk abstraktion som ett 

objekt. Hon beskriver det på följande sätt:

Seeing a mathematical entity as an object means beeing able to refer to it as if it was a real thing 
– a static structure, existing somewhere in space and time. It also means beeing capable of 
recognizing the idea “at a glance” and manipulate it as a whole, without going into details 
(Sfard 1991, s 4).

Huvudtesen i denna teori är att den strukturella och den operationella förståelsen ska ses ur ett 

holistiskt perspektiv. De kompletterar varandra. Strukturell förståelse växer fram ur den 

operationella förståelsen men finns det inga strukturella objekt för operationerna att verka på, blir 

den meningslös.

Naturliga tal är positiva heltal. De flesta av oss kan se dem som en abstrakt mängd. Vi kan 

addera två av dem och få ett annat, vi vet att talet 2 är större än 1 osv. När man har en klar bild av 

vad de naturliga talen är (en fast struktur), kan man börja experimentera med operationer på dessa. 

För länge sedan, under något tidigt stadie av matematikens utveckling, ville man kanske ha reda på 

hur stor skillnaden var mellan två tal och man uppfann subtraktion. Man märkte att då talet man 

subtraherade med var större än det man subtraherade ifrån, blev resultatet märkligt. Hur kunde 

något vara mindre än 0? Man accepterade resultatet (ett heltal med ett minustecken framför dig) 

utan att förstå det. Så småningom började man införliva minustecknet i själva talet. Det vill säga, 

man hade från en operation (subtraktion), format ett nytt objekt (negativa tal).

Hur sker då övergången från en operationell förståelse till en strukturell? Sfard bekriver 

denna övergångsfas med hjälp av tre stadier: införlivande (interiorization), kondenserande 

(condensation) och konkretiserande (reification) 

I införlivandestadiet blir en person bekant med de processer som så småningom ger upphov 

till det nya begreppet. Den lärandes konceptuella förståelse är väldigt begränsad och han/hon kan 

endast utföra operationer med fasta, givna instruktioner vad gäller tillvägagångssätt. Det kan handla 

om att räkna med heltal som medför att begreppet “naturliga tal” börjar ta form eller det kan handla 

om subtraktion som leder till begreppet “negativa tal”. Personen måste i detta stadium bli väl 
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förtrogen med operationerna i frågan (Sfard 1991).

I kondensationsstadiet blir den som försöker lära sig ett visst begrepp mer och mer kapabel 

att tänka på en process i sin helhet. Personen i fråga behöver inte gå in på detaljer för att försäkra sig 

om att de operationer han/hon utför görs på ett korrekt sätt och kan kanske tolka en situation som en 

funktion utan att lyckas framställa en explicit formel som beskriver denna matematiskt. Andra 

tecken på att en individ börjat internalisera en operation är att de kan förklara allmäna drag i det de 

gör och varför de gör vissa steg i en viss ordning. Ett exempel vore multiplikation mellan ett positivt 

och ett negativt tal. En person som inte är så bekant med denna sorts operation vill kanske sätta in 

siffor för att se om produkten av de båda faktorerna blir positiv eller negativ. En person som kommit 

till kondensationsstadiet har redan förstått att oavsett vilken positiv och negativ faktor man stoppar 

in, kommer produkten alltid att bli negativ. Då en insikt som denna finns, blir det lättare för den 

lärande att se likheter i olika representationer av samma begrepp (Sfard 1991).

Konkretiseringsstadiet beskrivs som ett ontologiskt skifte. Den som försöker lära sig det nya 

begreppet med hjälp av operationer, ser helt plötsligt processen ur ett helt annat perspektiv och kan 

nu behandla den som ett eget objekt. Det vill säga, man har släppt taget kring processen och behöver 

den inte längre för att reflekterar kring objektet. Denna insikt är enligt Sfard ögonblicklig medan 

den i de två tidigare stadierna är mera kontinuerlig (Sfard 1991).

Sfard själv har inte försökt applicera sin teori på lärandeproblem som har med derivata att 

göra. Det har däremot ett flertal andra gjort, däribland Michelle Zandieh (1998, 2000) och Markus 

Hähkiöniemi (2004, 2006) som för tillfället är två av de mest aktiva forskarna på området. Men vi 

skall här istället gå in på Mark Asiala, Jim Cottrill & Ed Dubinskys (1997) vidareutveckling av 

Sfards teori, den så kallade APOSteorin.

Aisala m fl har gjort en studie med målet att undersöka i hur stor utsträckning denna APOS

teori kan användas för att förklara de mentala konstruktioner en elev använder sig av vid grafisk 

tolkning av derivata. ”APOS” står för Action, Process, Object och Schema, och är ett teoretiskt 

ramverk som har mycket gemensamt med Sfards begreppbildningsteorier. Handlingar(actions), 

processer (processes) och objekt (objects) har slående likheter med det Sfard kallar för införlivande, 

kondenserande respektive konkretiserande. Övergången mellan en handling och en process kallas 

internalisering (interiorization) och övergången från process till objekt kallas enkapsulering 

(encapsulation). Scheman (schemata), som verkar vara det enda som egentligen lagts till utöver 

Sfards teorier, består av organiserade och strukturerade processer och objekt. Scheman kan själva bli 

sedda som objekt och bli organiserade i nivåer av scheman. Ett exempel på ett schema kan vara en 
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mängd av funktioner som är en abstrakt mängd, bestående av andra abstrakta objekt (funktioner) 

som måste uppfylla vissa villkor för att tillhöra mängden (Asiala m fl 1997)

Gruppen som studien utfördes på bestod av 41 studenter på ett amerikanskt universitet och 

metoden som användes var intervju. Studenterna deltog i en kurs som bestod i att bland annat lära 

sig derivatabegreppet. Vid en analys av det framställda materialet från dessa intervjuer, ställde de 

sig bland annat frågan: Skapade eleverna de mentala konstruktioner som man förutsagt enligt teorin 

(Asiala m fl 1997)?

Före intervjuerna ställde de upp en lista med punkter innehållande den förkunskap eleverna 

förväntades ha före kursen samt den "mentala väg" de förväntades ta för att förvärva 

derivatabegreppet. Denna lista reviderades efter analys av intervjuerna och summerades till följande 

(Asiala m fl 1997, s 426):

4.1.1. PREREQUISITE KNOWLEDGE

F. Graphical representations of mathematical objects
 i. Graphical representation of a point
 ii. Graphical representation of a line including the concept of slope

G.  Coordinating representations of points with a function
i. Graphical interpretation of (x,y) when y is given by f(x)
ii. Overcoming the need to have a formula for the function

4.1.2. GRAPHICAL AND ANALYTICAL PATHS TO THE DERIVATIVE

1a. Graphical: The action of connecting two points on a curve to form a chord which is a 
portion of the secant line through the two points together with the action of computing the slope 
of the secant line through the two points.

1b. Analytical: The action of computing the average rate of change by computing the difference 
quotient at a point.

2a. Graphical: Interiorization of the actions in point 1a to a single process as the two points on 
the graph get "closer and closer" together.

2b. Analytical: Interiorization of the actions in point 1b to a single process as the difference in 
the time intervals get "smaller and smaller," i.e., as the length of the time intervals get "closer 
and closer" to zero.

3a. Graphical: Encapsulation of the process in point 2a to produce the tangent line as the 
limiting position of the secant lines and also produce the slope of the tangent line at a point on 
the graph of a function.

3b. Analytical: Encapsulation of the process in point 2a to produce the instantaneous rate of 
change of one variable with respect to another.
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Eleverna förväntades alltså ha en grundläggande förståelse av grafisk representation av matematiska 

objekt såsom funktioner, samt att kunna förknippa funktionens värde i en viss punkt med den 

variabel den beror av. Utifrån detta beskriver de med hjälp av APOSteorin hur de tror förvärvandet 

av derivatan går till. Detta sker på två olika, men parallella och av varandra beroende, vägar, en 

analytisk och en grafisk.

Vi vill här ta upp ett par praktiska exempel för att förtydliga hur eleverna har tänkt vid ett 

visst moment för att därefter, med ovanstående teori, förklara vari problemen består.

I en av intervjuerna som fördes under studien, skulle Alice förklara hur hon kom fram till vad 

en funktion hade för derivata i en viss punkt. Den information som fanns att tillgå var grafen av en 

funktion, tangenten till en punkt i grafen samt i vilka koordinater, tangenten tangerade grafen. I det 

här fallet fanns all information man behövde för att bestämma funktionens derivata i punkten (5,4). 

Alice resonerade på följande vis:

Alice: Well ... do I need to know the equation of the curve?
I: Umm ... no. There's enough information there, uh , to find f(5) and f'(5)
Alice: Okay. Well ... well ... well, you know x, so y has to be 0.
I: Okay. If the curve goes through this point, when x is 5 ...
Alice: I don't know how to find the equation

Uppenbarligen behöver Alice en explicit formel för att kunna bestämma en funktions derivata. 

APOSteorin skulle säga att hennes förståelse är på ett handlingsstadium. Trots att svaret "är mitt 

under näsan" på henne, har hon inte den förståelse av derivatan som behövs, för att inse detta. Sfard 

skulle säga att hennes derivatakunskaper befinner sig på ett rent operationellt plan.

En annan elev som stod inför samma problem som Alice resonerade på följande vis:

I: Okay, now explain to me what you've done here.
Kurt: I just found the, uh, equation for line L.
I: Okay.
Kurt: And then, um ... so I had like, an equation in the form of y = mx + b.
I: Mmmhmmm.
Kurt: And I, uh, plugged in the slope m and then for the, for the value at 5 I just plugged in 5 for the, for 
the x value.
I: Okay, now is that the value of f at 5?
Kurt: Yeah, f at 5. Right?

Kurt visar här att han förstått hur han beräknar lutningen på tangenten och får med lite hjälp fram att 

tangenten och funktionen har samma yvärde då x är 5. Steget härifrån till att förstå att tangenten 

och funktionen även delar samma lutning i punkten är inte långt. Kurts reflekterande visar att han 

åtminstone kommit längre i sin förståelse än Alice som är fast på ruta ett. APOSteorin skulle här 
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säga att Kurt nått ett processtadium. Han är uppenbarligen mera införstådd med de begrepp i 

derivatans närområden än de på ett handlingsstadium men är ändå långt ifrån att ha enkapsulerat 

processen till ett objekt. Detta kan även jämföras med de problemkategorier vi presenterade i del 

3.1. Sfards teori förklarar först och främst hur bristande förkunskaper omöjliggör en god förstålse av 

derivatan. De objekt som en operation såsom derivatan kan appliceras på, existerar inte i en elevs 

kognitiva struktur. Derivatan är ett komplext begrepp som kräver att många andra komplexa begrepp 

vuxit sig tillräckligt starka i en elevs medvetande. Det vill säga, eleven har inte en strukturell 

förståelse av begrepp såsom funktion, lutning, kvot och gränsvärde och har därför inte någon 

möjlighet att förvärva begreppet derivata. Vad gäller problem med den grafiska tolkningen så har en 

elev som t ex inte kan skilja på en funktions värde och dess derivata i en viss punkt, inte tillräckligt 

solida strukturer att stå på. Detsamma gäller en elev som behöver ett algebraiskt uttryck i alla 

samband med derivatan.

Vad gäller problem som berör språket har inte Sfard så mycket att komma med förutom det 

som redan sagts. Om en elev blandar ihop matematiska begrepp med vardaglig, i ett matematiskt 

sammanhang, så är elevens matematiskt strukturella förståelse helt enkelt inte god nog.

Sfards teori om övergången från en operationell till ett strukturell förståelse kan jämföras 

med APOS beskrivning av den kognitiva utvecklingen från handling till objekt. Sfard använder till 

och med ordet objekt då hon förklarar vad som menas med strukturell förståelse (Sfard 1991). Vi har 

i båda dessa fall tagit upp exempel författarna själva beskrivit för att belysa teoriernas 

användningsområde ock knutit dem samman med de tidigare nämnda problemkategorierna. 
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4. Avslutande reflektioner

Avsikten med den här studien var att sammanställa vanliga svårigheter med derivata, samt att hitta, 

analysera och utvärdera centrala matematikdidaktiska begreppsliga verktyg för att reflektera över 

dessa svårigheter. Det var självklart för oss att dessa frågor är intressanta och matematikdidaktiskt 

relevanta.  Även metoden kändes självklar. Stället att söka på är den matematikdidaktiska 

forskningsarenan, vilket skulle innebära någon form av textanalys. Att specificera denna form 

närmare såg vi inledningsvis inte som ett för uppsatsen kritiskt moment. Detta antagande visade sig 

vara ett helt felaktigt.  Det visade sig nämligen att den för oss intuitivt självklara metoden inte 

motsvarade någon av de svenska samhällsvetenskapliga standardmetoderna. Detta gjorde att 

utarbetandet och legitimeringen av metoden kom att ta överproportionellt mycket tid och plats. 

Skulle vi då ha använt oss av en annan metod? Enligt vår mening finns ingen alternativ metod för 

att svara på våra forskningsfrågor. Med de begränsade resurser som stod oss till förfogande skulle 

intervjuer eller enkäter som mest kunnat svara på frågan, vilka problem några elever på ett visst 

program i en medelstor stad i mellansverige har med derivata. Den andra frågan, den om 

matematikdidaktiska teorier, kan man inte besvara med intervju eller enkätmetoder.

Vad gäller vår första forskningsfråga, var den mångfacetterade problembild vi fick ganska 

väntad. Det verkar som om problemen har mycket med derivatans många aspekter att göra. Det 

framgår av de svårigheter som har med representationspreferenser och språksvårigheter att göra. 

Två andra grundläggande svårigheter som ofta påtalades i litteraturen var tolkning av grafer och 

förståelse av förändring och förändringshastighet. Dessa är kanske att klassificera som 

förkunskapsproblem, men de är essentiella för en förståelse av derivata. Speciellt eftersom 

komplexiteten i tolkningen av grafer ökar ett steg i och med derivatamomentet, då man måste kunna 

se olika aspekter i en och samma funktionsgraf.

Den största överraskningen för oss var kanske det relativt ringa utfallet på vår andra 

forskningsfråga. Vi hade förväntat oss en större teorimångfald. Speciellt efter att ha läst 

lägesbeskrivningar av det matematikdidaktiska fältet som nästan ger ett intryck av kaos på grund av 

de många skiftande perspektiven och teorierna. De teorier vi fann i Tall & Vinner (1981) och Sfard 

(1991) var kraftfulla och väl anpassade till inlärning av just matematik. Vad gäller Tall & Vinners 

begreppsbildning, skulle det vara intressant att se mer i detalj, hur den kan förankras i kognitiv 

psykologi. Vad gäller Sfards teori, så tycker vi att APOSteorin, som kan ses som en 

vidareutveckling av Sfards tankar, lovar mycket gott och det skulle vara intressant att i en 

34



uppföljningsstudie utvärdera den undervisning som bedrivas i APOSprojektets regi.

35



Referenser

Ahlström, KarlGeorg & Wallin, Erik (2000): Reflektioner över didaktikbegreppet i Sverige. I 

Säfström, Carl Anders & Svedner, Per Olov, red: Didaktik – perspektiv och problem, s 2743. 

Lund : Studentlitteratur.

Asiala, Mark; Cottrill, Jim & Dubinsky, Ed (1997a): The Development of Students’ Graphical 

Understanding of the Derivative. I Journal of Mathematical Behavior 16(4), s 399431.

Aisala, Mark; Brown, Anne; DeVries David J.; Dubinsky, Ed; Matthews, David & Thomas, Karen 

(1997b): A framework for research and curriculum development in undergraduate 

mathematics education. I Research in Collegiate Mathematics Education, 2, s 132.

Amit, Miriam & Vinner, Shlomo (1990): Some misconceptions in calculus: Anecdotes or the tip of 

the iceberg? I Booker, George; Cobb, Paul & de Mendicuti T. N., red: Proceedings of the 14th  

International Conference for the Psychology of Mathematics Education, 1, s 310. Oaxtepec, 

Mexico: CINVESTAV.

Arfwedson, Gerd B. & Arfwedson, Gerhard (1991/2002): Didaktik för lärare.  En bok om lärares 

yrke i teori och praktik. Stockholm: HLS Förlag.

Björk, LarsEric & Brolin, Hans (2000): Matematik 3000, Kurs C och D, Naturvetenskap och 

teknik. Stockholm: Natur och kultur.

Björkqvist, Ole (2003): Matematikdidaktiken i Sverige – en lägesbeskrivning av forskningen och 

utvecklingsarbetet. Stockholm: Kungliga vetenskapsakademien.

Cornu, Bernard (1991). Limits. I Tall, David, red: Advanced Mathematical Thinking, s 153166. 

Boston: Kluwer.

Davis, Robert B & Vinner, Shlomo (1986): The notion of limit: Some seemingly unavoidable 

misconception stages. I Journal of mathematical behavior 5, s 281303.

Dennett, Daniel (1978): Brainstorms. Cambridge: MIT Press.

Ejvegård, Rolf (2003): Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.

FerriniMundy, Joan & Graham, K. G. (1994). Research in calculus learning: Understanding limits, 

derivatives, and integrals. I Kaput, Jim &   Dubinsky, Ed, red., Research issues in  

undergraduate mathematics learning, MAA notes 33, s. 3145. Washington, DC: Mathematical 

association of America.

Giere, Ronald (1997): Understanding Scientific Reasoning. Fort Worth: Harcourt College 

Publishers.

36



Gilje, Nils & Grimen, Harald (1992): Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos.

Giraldo, Victor & Carvalho, Luiz Mariano  (2003): Local straightness and theoretical

computational conflicts: computational tools on the development of the concept image of  

derivative and limit. Bidrag presenterat vid 3rd Conference of the European Society for 

Research in Mathematics Education. Bellaria, Italy. 

Glass, Gene V (1976): Primary, Secondary, and MetaAnalysis of Research. Educational 

Researcher 5(10), s 38.

Gunnarsson, Mikael (2006): En studie av derivatakunskapen hos gymnasieelever. Karlstads 

universitet, Institutionen för matematik. [Cuppsats]

Hallengren, Lena (2003): Tal av förskole och ungdomsminister samt minister för vuxnas lärande 

Lena Hallengren på FNföreningens arrangemang av Demokrati.  

http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/13/jsp/Render.jsp?m=print&d=1188&nocac

he=true&a=7535 [Hämtad 20070104]

Habre, Samer & Abboud, May (2006): Students' conceptual understanding of a function and its 

derivative in an experimental calculus course. I Journal of Mathematical Behavior 25, s 57

72.

Hellrup, Gustav (2004): Gymnasielärares Introduktion av derivata  En studie av tre  

matamatiklärares undervisningsupplägg och vad som påverkar dem. Linköpings universitet, 

Matematiska institutionen. [Cuppsats]

Hauger, Garnet Smith (1995): Rate of change knowledge in high school and college students. Bidrag 

presenterat vid Annual Meeting of the American Educational Research Association, San 

Francisco, april 1995.

Hauger, Garnet Smith (1997): Growth of knowledge of rate in four precalculus students. Bidrag 

presenterat vid Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, 

mars 1997.

Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997): Vägar genom Texten. Handbok i brukstextanalys. Lund: 

Studentlitteratur.

Hähkiöniemi, Markus (2004): Perceptul and symbolic representation as a starting point of the 

acquisition of the derivative. Bidrag presenterat vid konferensen: Proceedings of the 28th 

Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Bergen 

University College, juli 2004.

Hähkiöniemi, Markus (2006): Percieving the derivative: the case of Susanna. I Nordic Studies in 

37



Mathematics Education, 11(1), s 5173.

Lloyd Jones, Myfanwy (2004): Application of systematic review methods to qualitative research: 

practical issues. I Journal of advanced nursing 48(3), s 271278.

Monaghan, John (1991): Problems with the language of limits. I For the learning of mathematics 

11(3), s 2024

Nemirovsky, Ricardo & Rubin, Andee (1992): Students' Tendency To Assume Resemblances 

between a Function and Its Derivative. Report No: TERCWP292. Cambridge, MA: TERC 

Communications.

Orton, Anthony (1983a): Students' understanding of integration. I Educational Studies in 

Mathematics 14, s 118

Orton, Anthony (1983b): Students' understanding of differentiation. I Educational Studies in  

Mathematics 14, s 235250.

Orton, Anthony (1984): Understanding rate of change. Mathematics in School, november, s 2326.

Pierce, Robyn & Atkinson, Lyn (2003): Interactive animation provides a vehicle for exploring 

students’ understandings of derivatives. School of information technology and mathematical 

sciences. [Opublicerat]

Rogers, E H (1981): Methodology for metaresearch. Bidrag presenterat som presidential address at 

the conference of the International Communication Association, Minneapolis, maj 1981.

Sellars, Wilfried (1963): Science, Perception and Reality. London: Routledge & Kegan Paul.

Sfard, Anna (1991): On the dual nature of mathematical conceptions: reflections on processes and 

objects as different sides of the same coin. I Educational Studies in Mathematics 22, s 136.

Sierpinska, Anna (1987): Humanities students and epistemological obstacles related to limits. I 

Educational Studies in Mathematics, 18, s 371397.

Steen, Lynn Arthur (1999): Theories that gyre and gimble in the wabe – A review of Mathematics 

Education as a Research Domain: A Search for Identity. I Journal for Research in  

Mathematics Education 30(2), s 235241.

Tall, David (1992): Students’ Difficulties in Calculus. Bidrag presenterat som plenary presentation 

in Working Group 3, vid International Congress on Mathematical Education, Québec. augusti 

1992.

Tall, David & Vinner, Shlomo (1981): Concept image and concept definition in mathematics with 

particular reference to limits and continuity. I Educational Studies in Mathematics 12, s 151

169.

38



Walsch, Denis & Downe, Soo (2005): Metasynthesis method for qualitative research: a literature 

review. I  Journal of advanced nursing 50(2), s 204211.

Wikström, Hugo (1997): Att förstå förändring. Modellbyggande, simulering och gymnasieelevers 

lärande. Göteborg studies in educational sciences, 114. Göteborgs universitet.

Zandieh, M. (1998). The role of a formal definition in nine students’ concept image of derivative. I 

Berenson, S;Dawkins, K;Blanton, M; Coulombe, W; Klob, J; Norwood, K & Stiff, L, red, 

Proceedings of the 20th Annual Meeting of the North American Chapter of the International 

Group for the Psychology of Mathematics Education, s. 136141. Columbus OH: ERIC 

Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education.

Zandieh, Michelle J. (2000): A theoretical framework for analyzing students understanding of the 

concept of derivative. I Dubinsky, Ed; Schoenfeld, Alan H. & Kaput, Jim, red:  Research in  

collegiate mathematics education. IV, s 103126. Providence, R.I., American Mathematical 

Society.

Zimmer, Lela (2006): Qualitative metasynthesis: a question of dialoguing with texts. I 

Methodological issuses in nursing research 53(3), s 311318.

Östman, Leif (2000): Didaktik och didaktisk kompetens. I Säfström, Carl Anders & Svedner, Per 

Olov, red: Didaktik – perspektiv och problem, s 6676. Lund : Studentlitteratur.

39


