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Sammanfattning

I  denna  uppsats  undersöker  och  analyserar  jag  gränsvärdesbegreppets  framställning  i  svenska 

läroböcker  för  gymnasieskolan.  Utifrån  Tall  och  Vinners  (1991)  termer  begreppsbild  och 

begreppsdefinition  samt  Lakoff  och  Núñez  (2000)  kognitiva  idéutvecklingsteori  studerar  jag  vilka 

förutsättningar  för  förståelse  som  ges  utifrån  läroboksinnehållet. I  uppsatsen  studeras  även  de 

styrdokument som legat till grund för dagens läroböcker och i dessa noteras hur gränsvärdesbegreppet 

har fått allt mindre utrymme i undervisningen sedan 1970-talet men att begreppet åter nämns i den nya 

gymnasiereformen Gy11. I min undersökning av läroböcker konstateras att skillnaden visserligen är 

stor på hur mycket plats gränsvärdesbegreppet får i litteraturen men det kan konstateras att flera av 

dagens läroböcker har en otillräcklig framställning för att elever skall ges en ordentlig möjlighet att 

utifrån dessa skaffa sig förståelse för begreppet.
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1. INLEDNING

I den här uppsatsen har jag valt att fokusera på gränsvärdesbegreppet i matematiken och hur detta tas  

upp  och  framställs  i läroböcker  för  gymnasiet,  med  syftet  att  undersöka  och  analysera  vilka 

förutsättningar som ges för elever att skaffa sig en verklig förståelse av begreppet. 

Min personliga upplevelse är att  elever  många gånger  har  svårt  för  matematik eftersom de 

saknar en djupare förståelse för begrepp, bakomliggande strukturer och övergripande sammanhang. För 

att  eleverna skall  kunna använda sig av  matematiken i  situationer  utanför  våra  klassrum och våra 

konstlade provsituationer är min ståndpunkt att undervisningen bör sträva efter en djupare förståelse av 

denna. Det är även min övertygelse att intresset för matematik kan öka genom att komma bort från en 

rent mekanisk utantill inlärning.

1.1. Upplägg

Det  första  kapitlet  ger  en  bakgrundsbild  till  innehållet  i  denna uppsats.  Här  tas  de grundläggande 

utgångspunkterna för den resterande delen av uppsatsen upp. Jag diskuterar mekanisk inlärning versus 

djupare förståelse i matematiken. Därefter kommer så en introduktion av gränsvärdesbegreppet som är 

ett centralt begrepp i detta arbete. Det ges en mycket kort historisk genomgång av det matematiska 

gränsvärdesbegreppet och hur detta begrepp vuxit fram. I avsnitt 2.3. kommer jag fram till hur detta  

begrepp kopplar an till dagens gymnasieskola och vilket centralt begrepp det är i differentialkalkylen. I 

avsnitt 2.4 ser vi hur styrdokumenten tar upp detta begrepp. Kapitel 3 inleds med en litteraturöversikt  

där  angränsande  forskning  introduceras,  därefter  kommer  en  genomgång  av  de  teoretiska 

utgångspunkter jag har använt mig av i det kommande analysavsnittet. Kapitel 4 framkommer den här 

uppsatsens  syfte  och  frågeställningar.  Dessa  åtföljs  av  kapitel  5  METOD  där  det  framgår  vilka 

avgränsningar  jag  gjort  samt  vilken  metod  jag  använt  mig  av.  I  kapitel  6  REDOVISNING  OCH 

ANALYS ges denna uppsats huvudinnehåll, här redovisar jag resultaten av min litteraturgenomgång och 

i samband med dessa analyseras de utifrån min teoretiska bakgrund. Resultaten som framkommer i 

kapitel 6 diskuteras i kapitel 7. Slutligen kommer min konklusion i kapitel 8.
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2. BAKGRUND

Gränsvärdesbegreppet  är  ett  mycket  centralt  begrepp  inom  matematiken,  och  i 

undervisningssammanhang på gymnasiet kommer det upp i samband med att derivatan introduceras. 

Dock saknar många elever saknar en verklig förståelse av gränsvärdesbegreppet (Elia et al., 2009) och 

använder sig av limes-beteckningen på ett rent mekaniskt sätt (Parameswaran, 2007). Detta mekaniska 

sätt  att  lära  sig  matematik  är  inte  något  ovanligt.  Forskningen  om  elevers  förståelse  av 

differentialkalkyl  (vilket  har  varit  ett  populärt  forskningsämne  under  lång  tid)  pekar  på  att  elever 

generellt  utvecklar  rutinartade  tekniker  och  manipulativa  färdigheter  istället  för  någon  verklig 

förståelse  av  de  teoretiska  begreppen  (Parameswaran  2007,  s.193).  Jag  är  medveten  om  att 

undervisning är mycket mer än enbart innehållet i läroböcker. Det är läraren som planerar lektioner och 

väljer  hur  begrepp  skall  tas  upp.  Dock  används  ofta  läroboken  som en  utgångspunkt  för  lärarens 

lektionsplanering och därmed påverkar  läroböckernas innehåll  lektionsinnehållet.  Dessutom går det 

inte, enligt Hobbs och Relf (1997, s.190), att ta för givet att alla lärare på denna nivå har en djupare  

förståelse  av  de  begrepp  som differentialkalkylen  bygger  på.  Därför  är  det  viktigt  att  läroböcker 

ingående behandlar det material som skall ingå i undervisningen.

2.1. Mekaniskt inlärande versus djupare förståelse

Innan vi går vidare med gränsvärdesbegreppets definition, dess roll inom inom skolmatematiken, och 

hur det tas upp i styrdokumenten, vill jag introducera Skemps tankeexperiment från 1967 som visar på 

skillnaden mellan att lära sig matematik mekaniskt och med förståelse. Tänk dig två grupper av barn 

som får lära sig musik som ett skrivämne. De visas de fem linjerna på ett notpapper och får lära sig att  

markeringar på linjerna kallas E, G, B, D, F. Markeringar mellan linjerna kallas  F, A, C, E. De får lära 

sig att en linje med en öppen oval kallas minim och att denna är värd lika mycket som två fyllda ovaler 

och så vidare – man kan kalla detta musikaliska multiplikationstabeller om man så vill. För en grupp 

barn  består  den  musikaliska  inlärningen  enbart  av  den  här  typen  av  skriftstudier.  Om de  har  en 

musiklektion per dag fem dagar i veckan under skolterminerna kan dessa barn med tiden troligtvis lära 

sig skriva ut noterna för enkla melodier som God Save the Queen, samt lösa enkla problem av typen 

”Vilken takt är den i?” och ”Vilken tonart?”. De skulle till och med kunna lära sig skriva om hela verk 

från C-dur till A-dur. De skulle dock finna det tråkigt och reglerna de behövde lära sig att komma ihåg 

skulle vara så många, så att uppgifter som ”skriv ett enkelt ackompanjemang till den här melodin” 
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skulle visa sig vara för svåra. De skulle ge upp ämnet så fort de fick chansen och minnas det med  

avsmak. Den andra gruppen som fick lyssna på musik och på så sätt fick lära sig att koppla noterna till 

verkliga melodier, skulle uppskatta musiklektionerna i mycket större grad och de hade troligen inte haft 

några större problem att skriva ett ackompanjemang till ett musikstycke (Skemp 1976, s.6-7). 

2.2. Gränsvärde

Vad innebär då gränsvärdesbegreppet? Gränsvärde som ett matematiskt begrepp har rötter i Leibniz och 

Newtons oberoende utveckling av variationskalkylen. Enligt Lakoff och Núñez (2000) använde sig 

båda av metaforen att momentan förändring är medelförändring över oändligt små intervall. De hävdar 

dock att begreppet ”oändligt liten” måste få en aritmetisk tolkning för att man ska kunna nå fram till ett 

numeriskt  resultat.  Detta  kräver  en  aritmetiseringsmetafor  (Lakoff  & Núñez  2000,  s.224).  För  att 

möjliggöra räkning med oändligt små intervall valde Leibniz och Newton olika vägar. 

Newton tänkte sig derivatan metaforiskt som tangenten till kurvan i en punkt. Tangenten kan 

dock inte användas med metaforen att momentan förändring är medelförändring över ett oändligt litet  

intervall, eftersom intervallet vid fallet med tangenten är noll, och det inte går  att dela med noll i en 

ändringskvot.  Newton  kom  då  att  istället  använda  sig  av  gränsvärdesmetaforen.  Tangenten 

konceptualiserades som gränsen av en sekvens sekanter då sekanterna blir allt mindre, men alltid har en 

verklig längd. Ju mindre Δx blir (utan att vara noll) desto mer närmar sig sekantens lutning tangentens. 

Då  Δx blev  godtyckligt  litet  men  fortfarande  större  än  noll,  var  skillnaden  mellan  tangenten  och 

sekanten en aritmetisk funktion av  Δx. Om denna aritmetiska funktion också blev godtyckligt liten 

kunde  man  ignorera  den  av  praktiska  skäl.  Genom att  ignorera  skillnaden  mellan  tangenten  och 

sekanten kunde uträkningen baseras på en sekvens sekanter för att bestämma tangenten ungefärligt nog. 

(Ibid., s.224). 

Leibniz  löste  problemet  med det  oändligt  lilla  intervallet  på  ett  annat  sätt.  Han la  fram en 

hypotes  om oändligt  små  nummer,  infinitesimaler,  för  att  beteckna  storleken  på  de  oändligt  små 

intervallen. För Leibniz var dx ett infinitesimalt tal, ett tal större än noll men mindre än alla positiva 

reella tal. df (x)/dx var ett förhållande mellan två infinitesimaler och division var möjlig eftersom inget 

av talen var lika med noll. Kvoten, tangenten till kurvan, var en reellvärd funktion plus en aritmetisk 

funktion av infinitesimaler, men eftersom varje aritmetisk funktion av infinitesimaler var mindre än 

varje positivt tal kunde den ignoreras (Ibid., s.224). 

6



De två  olika  versionerna  gav  samma  resultat  vid  uträkningar,  men  ontologiskt  är  det  stor 

skillnad  mellan  de två.  Leibniz  uppfann en ny typ  av tal  med ytterst  märkliga egenskaper  medan 

Newton  nöjde  sig  med  geometriska  närmevärden.  Matematiker  räknade  och  tänkte  i  termer  av 

infinitesimaler i två århundraden efter Leibniz, hans metod fungerade, producerade alltid ett korrekt 

resultat och var enklare att arbeta med än Newtons geometriska metod. Det var först i slutet av 1800-

talet i och med Karl Weierstrass arbete som Newtons kalkyl fick en ren icke-geometrisk aritmetisering 

(Ibid., s.224-225). Weierstrass arbete konkretiserade Newtons gränsvärdestänkande. Om en kvot Δs/ Δt 

kan komma godtyckligt nära ett unikt värde kring en punkt (t,s) genom att vi väljer ett tillräckligt litet  

Δt definierar vi nu kvoten i punkten (t,s) som att vara exakt lika med värdet kvoten närmar sig kring 

denna. Med denna metod kan vi klara oss utan Leibniz infinitesimaler. Vi betalar dock ett pris när vi nu 

gör oss av med de kritiserade infinitesimalerna. Exempelvis blir en matematiskt trogen tolkning av det 

intuitivt begripliga begreppet ”momentan förändring” reducerad till något betydligt mer svårgreppbart:

The velocity is v if, for any positive number ε,  Δs/ Δt – v is less than ε in absolute value for all 

values of Δt less in absolute value than some other positive number δ (which will depend on ε and 

t) (Davis & Hersh 1981, s.245).

Hastigheten v är nu definierad med hjälp av en subtil relation mellan två nya kvantiteter, ε och δ, vilket 

på något sätt är irrelevant för v i sig självt. Åtminstone hindrades varken Bernoulli eller Euler från att 

finna  v   även om de inte tänkte i termer av ε och δ.  Sanningen är att vi redan visste vad momentan 

hastighet var för något innan vi lärde oss denna definition. Vi accepterar en definition som är mycket 

svårare att förstå än begreppet som skall förklaras på grund av logisk följdriktighet (Davis & Hersh 

1981, s.245-246).  Den formella  gränsvärdesdefinitionen för en serie  fångar  heller  inte  idén om att 

närma sig en gräns. Definitionen är ett rent statiskt villkor som råkar täcka in fallet när vi närmar oss ett 

gränsvärde, men i sig själv så innehåller definitionen inte tanken på att närma sig något (Lakoff & 

Núñez 2000, s.187). Lakoff och Núñez (2000) menar att det inte är de matematiska definitionerna som 

elever behöver lära sig utan snarare tanken bakom dem. Det är idéerna eller metaforerna som ligger till  

grund för de matematiska definitionerna som eleverna behöver ta till sig.

2.3. Gränsvärde i skolmatematiken

Gränsvärdesbegreppet är ett  centralt begrepp inom matematiken som ligger till grund för bland annat 
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differentialkalkylen.  Tyvärr  är  det  inte  ett  helt  oproblematiskt  begrepp  att  lära  ut,  och  den  rent 

matematiska definitionen är ofta inte till någon hjälp för elever på gymnasiet. 

Enligt Elia et al. (2009) är gränsvärdesbegreppet ett fundamentalt begrepp i den matematiska 

analysen och om inte elever lär sig detta begrepp tillräckligt noga kan de lätt få felaktiga uppfattningar 

när  de  stöter  på  och/eller  behandlar  andra  begrepp  som  kontinuitet  eller  derivata.  I  dagens 

matematikundervisning definieras derivatan som ett gränsvärde. Då derivatan ses som mycket viktigt 

för de elever som studerar mer än minsta möjliga matematik på gymnasiet, är det också viktigt att de 

har förståelse för gränsvärdesbegreppet när de kommer i kontakt med begreppet derivata. 

Elever  har  ofta  starka  intuitiva  föreställningar  av  begreppet  gräns  redan innan de  stöter  på 

gränsvärdesbegreppet  inom  skolmatematiken.  Detta  tillsammans  med  bristande  kunskap  av  andra 

matematiska begrepp som kommer upp i gränsvärdessammanhang orsakar svårigheter för eleverna när 

de  skall skapa  sig  en  djupare förståelse  av  begreppet  (Elia  et  al.  2009,  s.781).  Inom  den 

matematikpedagogiska  forskningen  råder  en  överväldigande  konsensus  att  gränsvärden  är  subtila, 

komplexa  och  ganska  svåra  att  använda  för  eleverna  med  standardiserade  matematiska  metoder. 

(Dawkins  2012,  s.332).  Trots  sin  problematiska  natur  är  gränsvärden  mycket  viktiga  inom 

skolmatematiken. I en studie av Sofronas et al. (2011) uttrycker sig en av de intervjuade lektorerna så 

här gällande gränsvärdesbegreppets betydelse:

[The main concepts] are linked together actually very, very well by the limit. If you understand . . . 

the fundamental things about what a limit is, then a derivative is much more than a calculation. So 

is a definite integral. So are infinite sequences. So are infinite series. The thread that is pulling all  

of these things together is probably the limit (Sofronas et al. 2011, s.143).

Gränsvärdesbegreppet  är  alltså  centralt  och  ligger  till  grund för  flera  andra  matematiska  begrepp. 

Många elever stöter på detta begrepp för första gången under sin gymnasietid och den förståelse eleven 

skaffar  sig under gymnasiet  har även betydelse senare i  livet,  speciellt  om eleven läser vidare vid 

högskola/universitet, vilket är fallet för väldigt många av dagens unga. Denna bakgrund visar således 

på  relevansen  i  att  undersöka  hur  styrdokument  och  läroböcker  för  gymnasiet  tar  upp 

gränsvärdesbegreppet, vilket är det den här uppsatsen ämnar göra.
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2.4. Styrdokumenten och dess behandling av gränsvärden

Styrdokument är de riktlinjer som innehållet  i  undervisningen skall  förhålla sig till.  Dessa direktiv 

konstitueras på nationell nivå och är därmed samma för alla skolor i hela landet. Det är innehållet i 

styrdokumenten som ligger till grund för författarna i skrivandet av läroböcker och därför är det även 

motiverat att här kort behandla vad dessa säger om gränsvärdesbegreppet. 

Den svenska skolan har  genomgått  stor förändring under  1900-talet.  Först  på 1970-talet  då 

fackskolan  och  yrkesskolan  slogs  ihop  med  gymnasieskolan  kom  gymnasiet  att  likna  dagens 

gymnasieskola  med  olika  inriktningar  och  program (www.ncm.gu.se,  8  Maj  2012).  För  att  få  ett 

bredare historiskt perspektiv på gränsvärdesbegreppets betydelse i den svenska gymnasieskolan har jag 

därför valt att titta på styrdokument från 70-talet och framåt. 

För  den  tvååriga  tekniska  linjen,  som  fanns  i  början  av  70-talet,  behandlades 

gränsvärdesbegreppet  i  samband  med  begreppet  derivata.  Enligt  Skolöverstyrelsen  (1970)  så  skall 

gränsvärdesbegreppet  gås  igenom  och  belysas  med  exempel.  Derivatan  definieras  sedan  som  ett 

gränsvärde (Skolöverstyrelsen 1970, s.47). För de dåvarande tre- till fyraåriga linjerna (4-årig Teknisk-, 

3-årig  Naturvetenskaplig-  och  3-årig  samhällsvetenskaplig-linje)  ingick  ifrån  början  både 

gränsvärdesbegreppet och det närliggande kontinuitetsbegreppet och deras definitioner utgjorde del av 

matematikundervisningen under  det  andra  året.  Även konvergens och divergens av oändliga serier 

ingick men detta togs upp först i år 3 (Ibid., s.257-258). 

Supplementdelarna till 1970 års läroplan för gymnasieskolan (Lgy70) reviderades ganska snart 

och man kan se att kunskapsmålen i matematik skrevs ner något från de tidigare ambitiösa målen. Nu 

är gränsvärdesbegreppet för de treåriga samhällsvetenskapliga inriktningarna inte längre med som ett 

huvudmoment och kontinuitetsbegreppet är helt borttaget. Gränsvärdesbegreppet tas nu på de treåriga 

samhällsinriktningarna enbart upp i samband med derivatan och dess definition. Detta kan man se i 

Skolöverstyrelsens riktlinjer från 1983:

Värdet för ändringskvoten, /.../ skall ingående studeras för olika funktioner. Genom numeriska och 

grafiska undersökningar i många exempel observeras, att ändringskvoten för små Δx är nästan 

oberoende av Δx (Skolöverstyrelsen 1983, s.32).

Man observerar att tangentens riktningskoefficient nära överensstämmer med ändringskvoten för små 

intervall.  Tangentens  riktningskoefficient  beräknas  och  slutligen  definieras  derivatan  som  ett 
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gränsvärde  (Ibid.,  s.33).  Eleverna  skall  kunna  använda  sig  av  limes-beteckningen  men 

Skolöverstyrelsen tillägger att man ”accepterar en intuitiv uppfattning av symbolen lim” (Ibid., s.33). 

För  den  treåriga  naturvetenskapliga  linjen  och  den  fyraåriga  tekniska  linjen  står 

gränsvärdesbegreppet  fortfarande  kvar  som ett  huvudmoment.  Även  här  har  dock  ambitionsnivån 

sänkts vilket ses av att kontinuitetsbegreppet plockats bort och att gränsvärdesdefinitionen inte längre 

står  med  i  styrdokumenten  (Skolöverstyrelsen  1981).  Begreppets  behandling  omnämns  alltså  inte 

längre med lika stor noggrannhet. 

År  1994  kom en  ny läroplan  (Lpf94)  som ersatte  Lgy70.  Nu  delades  matematikämnet  på 

gymnasienivå in i fem kurser A-E (samt en fördjupningskurs F). Kursen som introducerar derivata och i 

vars sammanhang gränsvärdesbegreppet  kommer upp är Matematik C. Kursplanen jag här har refererat 

till är reviderad år 2000 och det är denna kursplan som ligger till grund för dagens läroböcker i kursen. 

Vad som är  anmärkningsvärt är att gränsvärdesbegreppet inte är omnämnt någonstans i kursplanen. 

Under rubriken ”Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutat kurs” står det att 

eleven skall /.../ kunna förklara, åskådliggöra och använda begreppen ändringskvot och derivata 

för en funktion samt använda dessa för att beskriva egenskaper hos funktionen och dess graf /.../  

kunna härleda deriveringsregler för några grundläggande potensfunktioner, summor av funktioner 

samt enkla exponentialfunktioner och i samband därmed beskriva varför och hur talet e införs /.../ 

kunna  dra  slutsatser  om  en  funktions  derivata  och  uppskatta  derivatans  värde  numeriskt  då 

funktionen är given genom sin graf (Skolverket 2000).

Kursplanen för Matematik C tar alltså implicit upp gränsvärdet när man omnämner begreppet derivata. 

Man förväntar sig att eleverna skall kunna förklara, åskådliggöra och använda begreppet derivata samt 

att kunna härleda deriveringsregler. Av dessa mål framgår det alltså att elever efter genomgången kurs 

ska  kunna  använda  sig  av  gränsvärdesbegreppet  vid  härledning  av  deriveringsregler,  även  om 

gränsvärdesbegreppet inte är explicit omnämnt i kursplanen. I styrdokumentet som specificerar syftet 

med matematikundervisningen på gymnasiet framkommer det även att förståelse är något väsentligt 

inom matematiken:

Undervisningen skall  sträva efter  att  eleverna skall  få  uppleva tillfredsställelsen i  att  behärska 

matematiska begrepp och metoder, i att upptäcka mönster och samband och i att lösa problem samt 

lära sig använda och inse värdet  av matematikens symboler  och uttryckssätt.  Väsentligt  är  att 

eleverna  lär  sig  förstå  och  föra  matematiska  resonemang,  skapa  och  använda  matematiska 
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modeller och kritiskt  granska deras förutsättningar,  möjligheter och begränsningar samt lär sig 

redovisa sina tankegångar muntligt och skriftligt (Skolverket 2003, s.1).

Vidare står det att läsa under matematikämnets karaktär och struktur:

Tillgången  till  nya  tekniska  hjälpmedel  förändrar  delvis  matematikens  innehåll  och  metoder.  

Många rutinoperationer, främst av numerisk och grafisk karaktär, kan nu utföras av miniräknare 

och datorer. Inriktning mot förståelse, analys av hela lösningsprocedurer och kritisk granskning av 

resultat  samt förmåga att  dra slutsatser  blir  viktigare  än isolerad  färdighetsträning (Skolverket 

2003, s.1).

Då förståelse poängteras på detta sätt i de grundläggande styrdokumenten för matematikämnet menar 

jag att det också borde finnas utrymme för en behandling av gränsvärdesbegreppet i C-kursen, även om 

begreppet inte uttryckligen står omnämnt i kursmålen.

Förra året (2011) infördes den nya gymnasiereformen (Gy11), men läroböckerna som tacklar 

gränsvärdesbegreppet,  och har  denna gymnasiereform som utgångspunkt,  är  ännu inte  i  bruk ute  i 

landets skolor. Jag har inte haft tillgång till någon av dem ännu och kan därför inte heller redogöra för  

någon sådan. Det kan trots allt vara intressant att se vad som har hänt på styrdokumentsområdet och om 

vi därmed kan vänta oss några större förändringar i  de kommande läroböckerna.  I  styrdokumentet 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 står det att:

Undervisningen  i  ämnet  matematik  ska  syfta  till  att  eleverna  utvecklar  förmåga  att  arbeta 

matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att  

utveckla  olika  strategier  för  att  kunna  lösa  matematiska  problem  och  använda  matematik  i 

samhälls- och yrkesrelaterade situationer. (Skolverket 2011, s.90).

Angående gränsvärdesbegreppet så tas detta upp i kursen Matematik 3c. I ämnesplanen för Matematik 

3c står det att ”[u]ndervisningen i kursen ska bestå av följande centrala innehåll: /.../ Orientering kring 

kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde.” (Skolverket 2011, s.121). Skolverket har 

alltså nu valt att uttryckligen omnämna gränsvärdesbegreppet i ämnesplanen. 
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3. LITTERATURÖVERSIKT

För att placera denna uppsats i ett större forsknings perspektiv följer en kortare redogörelse av tidigare 

forskning inom området samt de teoretiska perspektiv som ligger till grund för mitt vidare arbete.

3.1. Tidigare forskning

Internationellt  sett  finns  det  flera  forskare  som återkommit  till  studenters  förståelse  av  begreppet 

gränsvärde,  till  exempel  Orton,  Parameswaran,  Schwarz,  Tall  och  Vinner,  men  dessa  behandlar 

framförallt  studenter  på  grundläggande  universitetsnivå.  En  forskare  som  har  undersökt  elevers 

förståelse  av  gränsvärdesbegreppet  före  universitetsnivå  är  Sierpinska  (se  Sierpinska  1990  och 

referenserna  där  i).  Hobbs  och  Relf  (1997)  har  gjort  en  undersökning  av  hur  differentialkalkyl 

introduceras  i  engelska styrdokument  och i  engelsk undervisningslitteratur  för  engelska  ungdomar. 

Avhandlingar har skrivits om angränsande ämnen och här är det framförallt Moru (2006) samt Juter 

(2006) som bör nämnas. Moru (2006) har i sin avhandling undersökt vilka hinder studenter kan ha för 

förståelse av gränsvärdesbegreppet och Juter (2006) har undersökt svenska studenters förståelse för 

gränsvärdesbegreppet.  Båda  dessa  avhandlingar  har  haft  huvudfokus  på  studenter  vid 

högskola/universitetet även om Juter också har gjort studier på gymnasieelever. Samtliga forskare har 

kommit  fram  till  att  gränsvärdesbegreppet  är  mångfacetterat,  subliminalt  och  problematiskt  för 

elever/studenter att ta till sig. De är överens om att det finns brister i elevernas/studenternas förståelse 

och att undervisningen rörande detta mångfacetterade begrepp till mångt och mycket är otillräcklig. 

3.2. Teoretiska utgångspunkter

David Talls forskning har utgjort ett viktigt fundament för den här uppsatsens teoribildning och hans 

distinktion mellan  concept  image och  concept  definition har  varit  viktig  för  min  analys.  Ett  annat 

perspektiv som legat till grund för mina tankar kring förståelse av matematiska begrepp och därmed 

även för min analys av läroböckernas innehåll är det kognitiva idéutvecklingsperspektiv som Lakoff 

och Núñez har utvecklat i sin bok Where Mathematics comes from (2000). 
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3.2.1. Begreppsbild och begreppsdefinition

Jag kommer i denna text att använda mig av begreppen concept image och concept definition vilka har 

tagits fram av Tall & Vinner (1981). Jag tar mig friheten att översätta termerna  concept image och 

concept  definition med  de  svenska  termerna  begreppsbild  och  begreppsdefinition.  Enligt  Tall  och 

Vinner (1981) finns det en väsentlig skillnad mellan begreppsbild och begreppsdefinition. De menar att 

många av de begrepp vi dagligen använder oss av inte har någon formell definition, utan vi lär oss helt 

enkelt att känna igen och använda begrepp genom erfarenhet. Vid ett senare stadium kan begreppens 

innebörd komma att bli mer förfinad och få en mer precis tolkning, och då med eller utan en exakt 

definition (Tall  & Vinner  1981,  s.151).  Innebörden hos  ett  begrepp och dess  användningsområden 

påverkas av en mängd, såväl medvetna som omedvetna, mentala processer (Ibid., s.152). 

Tall och Vinner preciserar användningen av termen begreppsbild på följande sätt:

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 (Ibid., s.152).

Det är alltså hela den kognitiva strukturen som kan förknippas med ett begrepp som innefattas i dess 

begreppsbild. Begreppen formas genom alla möjliga slags erfarenheter som en individ samlar på sig 

genom  åren.  Tall  och  Vinner  inkluderar  alla  mentala  attribut  som  associeras  med  ett  begrepp  i 

begreppsbilden, såväl medvetna som omedvetna.  Dessa begreppsbilder kan innehålla frön som kan 

komma att ligga till grund för framtida konflikter. Under tiden begreppsbilden utvecklas behöver den 

inte utgöra en koherent helhet hela tiden. Enligt Tall och Vinner (1981) fungerar hjärnan så att olika 

stimuli aktiverar olika delar av en individs begreppsbild och dessa delar av begreppsbilden kan sedan, 

när de väl  är  aktiverade,  utvecklas på ett  sådant  sätt  att  begreppsbilden inte utgör någon koherent 

helhet. De väljer att kalla den del av begreppsbilden som aktiveras vid en viss tidpunkt för the evoked 

concept image vilket jag här har valt att översätta med den framkallade begreppsbilden. De menar att 

till synes motstridiga begreppsbilder kan framkallas vid olika tidpunkter utan att orsaka förvirring. Det 

är  först  när  två  eller  flera  motstridiga  aspekter  av  begreppsbilden  framkallas  samtidigt  som detta 

automatiskt kan medföra en känsla av förvirring eller motstridighet (Ibid., s.152). 

Tall och Vinners behandling av termen begreppsdefinition illustreras bäst av följande citat:
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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 or 

lesser degree to the concept as a whole. It may also be a personal reconstruction by the student of a 

definition (Ibid., s.152).

En individs individuella begreppsdefinition skiljer sig alltså från en formell begreppsdefinition, vilket 

är den definition som är accepterad av det matematiska samfundet som stort. Varje individ kan således 

skapa sig en personlig begreppsdefinition och denna definition ingår i så fall även den i personens 

begreppsbild. Alla individer behöver dock inte ha någon begreppsdefinition och för de som har skapat 

sig en så kan denna antingen vara koherent eller  inkoherent kopplad till  andra delar av individens 

begreppsbild (Ibid., s.153). 

När elever möter ett bekant begrepp i ett nytt sammanhang är det elevens begreppsbild, med alla 

sina implicita antaganden, som är med och tolkar och svarar på frågor. Om begreppsbilden är byggd på 

erfarenheter som står i konflikt med den formella definitionen kan detta leda till felaktigheter. För att  

överhuvudtaget  kunna  behandla  ett  begrepp  behöver  man  en  begreppsbild,  inte  bara  en 

begreppsdefinition. Det är så gott som uteslutande begreppsbilden som framkallas och används vid 

tänkande. Detta medför att ett strikt formellt sätt att lära ut matematik inte är framgångsrikt om inte 

eleven har begreppsbilder som kan behandla och tolka formaliteterna (Tall 1988, s.39-40). Vi kan alltså 

inte på ett enkelt sätt förbättra undervisningen genom att lära ut bättre begreppsdefinitioner. Även om 

man introducerar begrepp utifrån en korrekt matematiskt och logisk ordning, är det inte säkert att detta 

är den bästa ordningen rent utvecklingsmässigt (kognitivt) för eleverna. Bara för att man lägger upp 

undervisningen på ett tydligt och konsekvent sätt, kan man inte förvänta sig att innebörden av det vi vill 

lära ut automatiskt överförs till eleverna (Tall 1990, s.9-10). 

Tall och Vinner (1981) hävdar att formella definitioner av begrepp får väldigt lite utrymme i 

undervisningen. Istället introducerar man snabbt formler, härledda från dessa definitioner, och det är 

dessa  formler  som sedan  används  i  undervisningen  under  förhållandevis  mycket  längre  tid.  Detta 

påverkar  begreppsbilden  på  ett  sådant  sätt  att  den  utvecklas  i  en  mer  begränsande  riktning. 

Begreppsbilden involverar således framförallt formler medan begreppsdefinitionen i stort sett är inaktiv 

i den kognitiva strukturen. En elev med en sådan begränsad begreppsbild kan framgångsrikt arbeta med 

denna i ett starkt begränsat sammanhang. Eleven kan till och med ha lärt sig att svara korrekt med den 

formella definitionen samtidigt som han eller hon har en inadekvat begreppsbild. Det är först senare när 
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funktioner definierade i en bredare kontext introduceras som det blir svårt för eleven att klara sig. Det 

är dock sättet som begreppet lärts ut på som måste ses som ansvarig för denna olyckliga situation (Tall  

& Vinner 1981, s.153). Att ägna större delen av undervisningen åt exempel och därmed manipulering 

av olika formler premierar vi inte någon verklig förståelse, utan snarare lär sådan undervisning elever  

hur de ska klara att lösa tillrättalagda frågor vid ett provtillfälle. 

Enligt Tall och Vinner (1981) kan en allvarlig typ av konflikt uppstå då en elevs begreppsbild 

står i motsättning, inte mot andra delar av begreppsbilden, utan mot den formella begreppsdefinitionen. 

Sådana faktorer kan allvarligt hämma inlärningen av den formella teorin, eftersom begreppsbilden inte 

i sig självt ger upphov till några motsägelser. Detta kan bara ske om den formella begreppsdefinitionen 

ger upphov till en begreppsbild som i sin tur kan stå i konflikt med elevens tidigare föreställningar. 

Elever med den här typen av koherenta men felaktiga begreppsbilder kan känna sig säkra och trygga 

med sin egen tolkning av de involverade begreppen och helt enkelt betrakta den formella teorin som 

överflödig och ineffektiv (Ibid., s.154). Juter (2006, s.32) har som exempel på detta i sin studie funnit 

exempel på elever som fortsatt ha ett gott förtroende för sin förmåga att behandla gränsvärdesbegreppet 

även efter det att de har misslyckats med att lösa problem eller med att förklara en teoretisk egenskap.

Det är hög sannolikhet att elevers begreppsbild av gränsvärdesbegreppet innehåller faktorer som 

står i konflikt med den formella definition. Vissa av dessa faktorer kan vara subtila och behöver inte 

medvetet noteras av individen men dessa kan fortfarande ge upphov till förvirring eller felaktigheter 

när eleverna skall behandla den mer formella teorin (Tall & Vinner 1981, s.153). Ett exempel på detta,  

vilket illustreras nedan av ett utdrag från Tall och Schwarz, är tron att funktioner eller serier inte kan 

uppnå sitt gränsvärde:

The informal idea of a limit may carry the hidden implication that sn can be close, but not equal to  

s. This can only be enhanced when all the examples given, such as sn=1/n or sn=l+r+r2+. . .+rn–1, (-

1<r<1), have sn not equal to its limit (Tall & Schwarz 1978, s.2).

Vårt vardagliga uttryckssätt,  att  ett  gränsvärden är något som vi kan komma godtyckligt nära,  kan 

också förstärka den felaktiga tron hos eleverna att gränsvärdet är en ouppnåbar gräns. Denna felaktiga 

föreställning  är  i  dessa  fall  en  del  av  elevens  begreppsbild  och  kan även vara  en  del  i  elevernas 

begreppsdefinition  (Tall & Vinner 1981, s.153). Även flera andra uttryck, så som 'närmar sig'  eller 

'komma nära', kan ytterligare förstärka denna felaktiga uppfattning (Ibid., s.163). 
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3.2.2. En kognitiv idéutvecklingsteori

Lakoff  och  Núñez  har  i  sin  bok  Where  mathematics  comes  from  (2000)  lagt  fram  en 

kognitionsvetenskaplig teori om hur matematik så som vi känner den ytterst är en mänsklig aktivitet. 

De menar att matematik springer ur vår hjärnas natur och våra förkroppsligade erfarenheter (Lakoff & 

Núñez 2000, s.XVI). I sin strävan att utveckla en matematisk idéanalys frågar de sig vad satser betyder 

och varför de är sanna utifrån sina betydelser. Dessa tankar kring vad matematik är och vad det innebär 

att förstå matematik har implikationer för hur matematikundervisning bör bedrivas och vilka aspekter 

man där bör lägga vikt vid.  Enligt dem är det viktigt att  matematikundervisningen fokuserar på att 

elever skall förstå matematiska idéer och att de skall få förståelse för varför teorem är sanna  (Ibid., 

s.XV).

Lakoff och Núñez (2000) baserar utvecklandet av sin teori på antagandet att matematiken är en 

mänsklig aktivitet  som möjliggörs av vår  förmåga till  metaforiskt  tänkande.  De  menar  att  flertalet 

matematiska idéer först tillkommer som vanliga mänskliga idéer och därefter så 'matematiseras' dessa 

idéer.  Ett  exempel  på  detta  är  derivata  som  'matematiserar'  den  vardagliga  idén  om  momentan 

förändring  (Ibid.,  s.29).  Tillsammans  gör  de  ett  spännande  och  högst  intressant  försök  att  på  ett 

kognitionsvetenskapligt  sätt  analysera  matematiska  idéer.  Enligt  författarna  används  ett  flertal 

kognitiva mekanismer som var och en i sig inte är matematiska, men  används för att karakterisera 

matematiska idéer (Ibid., s.28). Ett konkret exempel på detta är derivata som konceptualiseras genom 

användningen av vardagliga begrepp, så som 'rörelse', 'närma sig en gräns' osv (Ibid., s.29). Enligt dem 

skiljer sig alltså matematisk mening inte väsentligt från mer vardaglig mening. Utifrån detta perspektiv 

handlar matematik ytterst om idéer och förståelse (Ibid, s.49). En av grunderna till vår förmåga att 

tänka  abstrakt,  vilket  i  sig  möjliggör  matematiken  som vi  känner  den,  är  vår  förmåga  att  tänka 

metaforiskt (Ibid, s.39). Sammankopplande metaforer kan skapa sofistikerade idéer eller som de också 

kallas, abstrakta idéer.  Genom att analysera matematiska begrepp försöker de blottlägga de metaforer 

som använts för att ta fram begreppen och som är nödvändiga för vår förståelse av dem. 

Lakoff's och Núñez's analys av gränsvärdesbegreppet för oändliga serier börjar med ett försök 

att visa hur vi konceptualiserar oändlighetsbegreppet. Utanför matematiken ses en process som oändlig 

om den fortsätter, eller upprepas utan slut. Oändlighetsbegreppet har alltså en ofullkomlig aspekt utan 

slutpunkt. Detta används så fort man tänker på oavbruten rörelse som fortsätter för evigt (Ibid., s.156).  

Pågående  processer  eller  rörelser  av  detta  slag  var  vad  Aristoteles  kallade  potentiell  oändlighet. 

Aristoteles skilde potentiell oändlighet ifrån aktuell  oändlighet vilket är oändlighet konceptualiserat 
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som en förverkligad ”sak”. Potentiell oändlighet återfinns på flera ställen i matematiken, till exempel i 

decimalutvecklingen av √2, men de mer intressanta fallen av oändlighet i den moderna matematiken är 

fallen av aktuell oändlighet som går utöver för evigt pågående eller processer utan slut (Ibid., s.158). 

Lakoff och Núñez (2000) lägger fram en hypotes att alla fall av aktualiserad oändlighet i matematiken, 

som till  exempel  oändliga  mängder,  punkter  vid  oändligheten,  gränser  av  oändliga  serier  etc,  där 

processer fortsätter utan slut, konceptualiseras att ha ett slutgiltigt resultat. Detta grundar sig på en och 

samma  grundläggande  metafor  som  de  väljer  att  kalla  Basic  Metaphor  of  Infinity (BMI).  BMI 

fullkomliggör  den  ofullkomliga  aspekten  i  vår  vardagliga  uppfattning  av  oändlighet  så  att  även 

oändliga processer ses ha ett resultat (Ibid, s.158). 

Gränsvärdesbegreppet av en oändlig serie som kan konceptualiseras med hjälp av BMI och ett 

par andra metaforer. Lakoff och Núñez (2000) tar upp ett exempel där gränsvärdet av en oändlig serie 

är ett reellt tal.  Värdet av serien 'kommer oändligt nära'  detta reella tal när antalet termer ökar 'till 

oändligheten'. Normalt konceptualiserar vi konvergensen av en oändlig serie till ett gränsvärde genom 

begreppet 'närma sig'. Vi tänker oss att serien 'närmar sig' gränsvärdet när antalet termer 'närmar sig 

oändligheten'.  I  bakgrunden  för  dessa  tankar  finns  en  metafor  att  tal  är  punkter  på  en  linje,  där 

gränsvärdet  ses som en fixerad punkt  på tallinjen.  Vi kommer allt  närmre denna punkt när  antalet 

termer i vår serie ökar. Då antalet termer i serien 'närmar sig oändligt många' kommer vi 'oändligt nära'  

vårt gränsvärde (Ibid, s.186). Egentligen är det inget som rör sig eller 'närmar sig' något eftersom varje 

term i serien är fixerad. På grund av att dess värden inte förändras, kan serien inte 'närma sig' något 

bokstavligt  talat  och  oändligheten  är  inte  något  man  kan  'närma  sig'.  Genom  de  ovan  nämnda 

metaforerna begripliggör vi en series gränsvärde (Ibid., s.187).
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4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING
Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen är att granska och analysera vilka förutsättningar till  

förståelse  av  gränsvärdesbegreppet  som  ges  av  den  svenska  gymnasieskolans  läroböcker?  Mer 

specifikt undersöks hur gränsvärdesbegreppet introduceras och framställs med avseende på:

• I vilken utsträckning tas gränsvärdesbegreppet upp?

• Vilken (om någon) definition som ges av begreppet?

• I vilket sammanhang, och i relation till vilka andra begrepp, presenteras gränsvärde? 

• Vilka  förutsättningar  för  begreppsbilders  formande  ges  av  läroböckernas  framställning  av 

gränsvärdesbegreppet?

5. METOD

För att kunna undersöka gränsvärdesbegreppets framställning har jag valt att studera ett urval av läroböcker 

som  används  inom  den  svenska  gymnasieskolans  matematikundervisning  och  hur  de  tar  upp 

gränsvärdesbegreppet.  För att sedan kunna analysera vilka förutsättningar till  förståelse som ges utifrån  

denna framställning har jag vidare valt att använda mig av Tall och Vinners (1991) termer begreppsbild och 

begreppsdefinition, samt Lakoff och Núñez (2000) kognitiva idéutvecklingsteori. 

5.1. Avgränsning och Urval
Studien  är  begränsad  till  att  undersöka  och  analysera  skriftliga  källor,  vilket  innebär  att 

undervisningskultur  eller  pedagogiska traditioner inte är  behandlade.  Dock är jag medveten om att 

undervisning är mycket mer än bara det som står skrivet i läroböckerna. Läraren är den som i slutänden 

väljer material och lägger upp lektioner, men ofta sker detta med hjälp av en lärobok och dessa kan 

därmed ses ha stor betydelse för elevernas undervisning.

På grund av uppsatsens begränsning har dock inte samtliga läroböcker som finns tillgängliga på 

marknaden kunnat behandlas i detta arbete. De läroböcker jag har valt ut är alla skrivna efter 2000 och 

tar därmed sin utgångspunkt i Skolverkets styrdokument från år 2000 (Skolverket 2000). Dessutom 

finns flera av de böcker som varit del av min analys, i ett antal snarlika varianter där författarna försökt 

anpassa innehållet efter elevernas programinriktning. För den här uppsatsen har därför ytterligare en 
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signifikant  avgränsning  gjorts  då  jag  valt  att  fokusera  på  böcker  riktade  mot  elever  på  de 

teknisk/naturvetenskapliga linjer. Detta har jag valt eftersom det är i dessa man kan förvänta sig att 

gränsvärdesbegreppet  får  utförligast  behandling.  Min  uppfattning  är  trots  allt  att  läroböckernas 

framställning och behandling av gränsvärdesbegreppet inte skiljer sig särskilt mycket åt för de olika 

programinriktningarna. Därför kan de böcker jag har studerat ses som representativa för respektive 

bokserie som helhet. 

Exponent C, Matematik 4000 C&D samt Matematik från A till E, kurs C är de tre läroböcker jag 

själv har erfarenheter av att bedriva undervisning ifrån. Därför har det också varit naturligt för mig att 

behandla dessa. De två läroböckerna Delta Kurs C och MerIT matematik C har jag slumpvis valt ut från 

det urval jag hade tillgängligt för analys. Läroboken Tal & Rum, NT, C+D, är utvald eftersom det är 

den lärobok jag vid en granskning utav mitt tillgängliga urval funnit vara den lärobok som lämnat störst 

plats åt att gå igenom gränsvärdesbegreppet. 

5.2. Metod vid datainsamling
Den metod som har valts för att studera läroböckernas innehåll har strävat efter att vara så systematiskt som  

möjligt gå igenom gränsvärdesbegreppets framställning i läroböckerna, men då samtliga läroböcker har haft  

olika upplägg har tillvägagångssättet behövt modifierats något i varje enskilt fall. När jag studerat innehållet  

har jag först och främst, genom en noggrann genomgång av böckerna, identifierat och valt ut vilka avsnitt  

som är relevant ur ett  gränsvärdesbegreppsligt perspektiv. Detta har framförallt ansetts vara de avsnitt som 

bygger upp eller leder fram till derivatans definition. I de fall där inga specifika avsnitt som behandlar  

gränsvärdesbegreppet finns har jag valt att titta på hur gränsvärdesbegreppet behandlats i samband med  

derivatans definition. I dessa avsnitt har jag sedan valt att lyfta fram och studera de aspekter jag funnit mest  

relevanta  för  gränsvärdesbegreppet  eller  gränsvärdesbegreppets  förståelse.  Fokus  har  varit  på 

gränsvärdesbegreppets  framställning  i  resonemang,  övningsuppgifter  och  exempel  som  bygger  upp 

och/eller föranleder introduktion av gränsvärdesbegreppet. Kort sagt hur läroböckerna resonerar rörande 

gränsvärdesbegreppet och hur de väljer att ta upp och behandla detta begrepp. 

5.3. Metod vid dataanalys 
Utifrån de studier jag gjort av läroböckernas framställning av gränsvärdesbegreppet har jag sedan analyserat  

förutsättningarna till förståelse av begreppet med hjälp av teoretiska utgångspunkter förankrade i forskning 

kring elevers förståelse av begrepp. Dessa teoretiska utgångspunkter har framförallt hämtats från Tall och  
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Vinners (1991) resonemang kring koncepten begreppsbild och begreppsdefinition, samt Lakoff och Núñez 

(2000) kognitiva idéutvecklingsteori. Jag baserar även min analys på annan forskning som undersökt 

och visat på brister i studenters begreppsbilder.

5.4. Kritiska reflektioner kring metodvalen
Ingen teoretisk textanalysmetod har tillämpats direkt i min metod. De avsnitt jag har valt att behandla 

och  belysa  är  de  som  jag  bedömt  ha  relevans  för  läroböckernas  sätt  att  introducera 

gränsvärdesbegreppet.  Detta  innebär  att  om  någon  annan  skulle  göra  en  liknande  analys  av 

läroboksinnehållet är det inte säkert att exakt samma material skulle belysas. Dock anser jag att om 

någon annan gör om min studie skulle den eller de komma fram till snarlika resultat eftersom det  

huvudsakliga  innehållet  rörande  gränsvärdesbegreppets  introduktion  i  läroböckerna  här  belyses. 

Reliabiliteten bedöms därmed vara ganska god.

Om  den  förståelse  elever  får  utifrån  det  givna  materialet  i  läroböckerna  kan  detta  arbete 

ingenting säga då inga undersökningar av elevers förståelse gjorts i samband med analysen. Jag stödjer 

dock mig på forskning som behandlar denna fråga i min analys, till exempel Juter (2006). Däremot 

återspeglas  här  huvudsakligen  gränsvärdesbegreppets  framställning  i  några  läroböcker  och  därmed 

också de förutsättningar som ges för begreppets förståelse i dessa. Validiteten bedöms därför vara god.
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6. REDOVISNING OCH ANALYS

Syftet med min uppsats är att undersöka vilka förutsättningar elever i gymnasieskolan har att skaffa sig 

en  verklig  förståelse  av  gränsvärdesbegreppet,  utifrån  hur  det  tas  upp och framställs  i läroböcker. 

Följande avsnitt ger en noggrann redogörelse för hur begreppet framställs i de läroböcker som jag har 

valt att behandla. Jag analyserar samtidigt framställningen ur ett förståelseperspektiv för att visa på 

vilka förutsättningar som ges av läroböckerna.

6.1. Exponent C
Den här läroboken finns i en röd och en gul variant där röd är den som är mest anpassad för vidare 

studier, men de två skiljer sig inte nämnvärt åt i sin behandling av gränsvärde och derivata. Därför 

väljer jag här enbart valt att referera till den röda.

Bokens  avsnitt  om  derivata  inleds  med  en  kort  historia  om  derivata  som  inkluderande 

resonemang från både Leibniz och Newton. Därefter introduceras derivata för linjära funktioner, och 

den linjära funktionens lutning kopplas samman med derivatan (Gennow et al.  2004, s.55). Boken 

fortsätter med att ta upp ändringskvot och medellutning för icke-linjära funktioner. Avsnittet tar upp ett 

exempel med där en sten som släpps från en hög bro. s´(2) bestäms med hjälp av sekanter genom punkt 

A och B som närmar sig tangenten stegvis. Här konstateras att om vi flyttar ”punkten B ännu närmare 

punkten  A kommer punkterna att sammanfalla i  A och vi får en linje som går genom A. Denna linje 

kallas en  tangent till grafen och tangentens lutning bestämmer funktionens förändringshastighet och 

därmed derivatan i  tangeringspunkten” (Ibid., s.63). Läroboken undviker alltså här helt en diskussion 

om gränsvärde,  boken tycks mena att  det är  naturligt  att  sekanten övergår i  en tangent  när de två 

punkterna kommer tillräckligt nära varandra. 

Läsaren/eleven får därefter öva sig på att  bestämma derivatan genom att  grafiskt bestämma 

tangentens lutning. ”Geometriskt är derivatan lika med lutningen på funktionens tangent i punkten” 

(Ibid.,  s.68).  För  att  komma fram till  en  algebraisk  definition  av  derivatan  tar  boken på nytt  upp 

exemplet med stenen som släpps från en bro där s´(2) ska bestämmas. Återigen är det sekanter som 

närmar sig tangenten, ”Linjen genom A och B kommer att närma sig tangenten genom A” (Ibid., s.68). 

Genom att ställa upp en tabell och på så sätt se att när vi väljer allt mindre värde på det horisontella 

avståndet  från  A  till  B  närmar  sig ändringskvoten ett  visst  värde.  I  boken kan man sedan läsa  att 
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”Tangentens lutning är gränsvärdet av ändringskvoten/.../” (Ibid., s.69). 

Parameswaran (2007) belyser en fara med detta sätt att introducera gränsvärdesbegreppet. Hon 

menar att elever är väldigt vana att såväl i det vardagliga livet som i matematikklassrummet ignorera 

små tal och istället avrunda uppåt eller neråt, till exempel så avrundas π av praktiska skäl oftast till 3,14 

i skolmatematiken. Denna vana kan utgöra ett hinder när elever skall lära sig gränsvärdesbegreppet. 

Enligt Parameswaran (2007) är det även vanligt att läroböcker motiverar gränsbegreppet på ett sätt som 

liknar  det  ovan  nämnda  där  man  försöker  övertyga  eleven  att  man  kan  komma  godtyckligt  nära 

gränsvärdet genom att välja värden successivt närmre punkten där gränsvärdet skall utvärderas. Även 

om läroboken tydligt nämner att tabellen bara tillåter en att gissa gränsvärdet utifrån den, så menar 

Parameswaran  (2007)  att  läsaren/eleven  får  idén  att  gränsvärden  inte  skiljer  sig  nämnvärt  från 

närmevärden. Detta kan leda till att studenten missuppfattar begreppet och att denne får problem när till 

exempelvis små tal är involverade. Även Moru (2006, s.190) har i sin studie funnit att studenter ofta 

förknippar gränsvärden med närmevärden.

Läroboken tar  härefter  upp limes-beteckningen och gör  sedan om resonemanget  den precis 

förde i specialfallet med stenen som släpps från bron, fast nu för en ospecificerad funktion och två 

godtyckliga punkter på dess graf. Detta för att till slut komma fram till derivatans definition. ”När B 

närmar sig A övergår sekanten till en tangent genom A och tangentens lutning bestäms av f ´(a) = /.../” 

(Gennow et al. 2004, s.69). Några övningar ger eleven möjligheten att nu tillämpa derivatans definition 

i  några  få  specialfall.  Därefter  ges  deriveringsregler  och  gränsvärdesberäkningar  används  i 

fortsättningen  av  boken  endast  för  att  visa  på  regler  som  eleverna  sedan  kan  använda  sig  av.  

Przenioslo (2004) pekar på att begreppsbilder som baserar sig på procedurer vilka kan tillämpas 

i olika situationer har visat  sig vara otillräckliga inte bara när det kommer till lite svårare problem utan  

också när elever skall svara på enkla frågor som bara skiljer sig lite åt ifrån de mest typiska som de är  

vana vid. Den begreppsbild som eleverna kan förväntas utveckla om gränsvärdesbegreppet och derivata 

blir lätt i det här fallet en rent procedurell begreppsbild som de kan använda sig av på standardiserade 

frågor vid ett framtida provtillfälle. 

Sammanfattningsvis har jag kommit till slutsatsen att boken serverar eleverna regler och trycker 

genom sina uppgifter på att det framförallt är reglerna som eleverna behöver kunna. I Exponent C är 

alltså gränsvärdesbegreppet nästan fullständigt bortplockat. Det är bara precis vid presentationen av 

derivatans definition som författarna inte kan undkomma att ta upp det. Dock får begreppet i sig ingen 

förklaring  och  elever  kommer  knappast  kunna  bilda  sig  något  mer  än  en  mycket  ofullständig 
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begreppsbild av gränsvärdesbegreppet utifrån denna läroboks framställning. Sättet boken lägger fram 

gränsvärdesbegreppet på blir oreflekterat, och risken finns att det blandas ihop med andra begrepp så 

som närmevärden till exempel.

6.2. Matematik 4000 C&D
Matematik  4000 är  en  läroboksserie  för  gymnasiet,  och  dessa  böcker  är  efterföljare  till  serien 

Matematik 3000 som i sin tur bygger på Matematik 2000. 

En bit in i boken introduceras begreppet sekant och denna kopplas samman med medellutning 

på följande sätt: ”En rät linje mellan två punkter på en kurva kallas sekant. Medellutningen i intervallet 

är då samma som sekantens k-värde” (Alfredsson et al. 2009, s.88). Boken går vidare med att definiera 

vad en tangent är: ”En  tangent  till en punkt på kurvan är en rät linje som har samma lutning som 

kurvan och  tangerar (nuddar) kurvan i denna punkt. Tangentens lutning,  k-värde,  kan i likhet med 

kurvans lutning vara positiv, negativ eller noll” (Ibid., s.88). Därefter illustreras hur sekantens lutning 

mellan två punkter P (a,f(a))och Q (a+h,f(a+h)) närmar sig sig tangentens lutning när punkterna P och 

Q närmar sig varandra, det vill säga när  h närmar sig 0. Läroboken går sedan över till  att tala om 

kurvans lutning i en punkt: ”Med kurvans lutning i punkten P menar vi lutningen för kurvans tangent i 

P” (Ibid., s.89). 

Tall (1990) menar att alla våra tidigare erfarenheter påverkar hur vi ser på ett begrepp. Elever 

tar med sig tidigare erfarenheter in i klassrummet och alla dessa påverkar deras förståelse. Språket 

spelar en stor roll som bärare av mening och väcker begreppsbilder som kan vara opassande och orsaka 

hinder för förståelsen. Budskapet kan enligt Tall  (1990) förmedlas med ett olämpligt språkval som 

framkallar felaktiga idéer hos elever. Tall och Vinner (1981) är, som tidigare nämnt, också inne på att 

även om man ger en formell definition så kan begreppsbilden vara skild från begreppsdefinitionen och 

om man inte är försiktig så kan begreppsdefinitionen vara i stort sett inaktiv i den kognitiva strukturen. 

Eleven kan till och med lära sig att svara med den korrekta definitionen samtidigt som han eller hon har 

en opassande begreppsbild. Tall (1988) menar att när en elev stöter på ett tidigare känt begrepp, i ett 

nytt sammanhang, har med sig en begreppsbild byggd på tidigare erfarenheter. Om den begreppsbilden 

är skapad på erfarenheter som står i konflikt med den formella definitionen, kan detta leda till svar som 

avviker från den formella teorin (Tall 1988, s.39). Moru (2006, s.191) diskuterar också problemet med 

olika betydelser av begrepp och hur dessa kan innebära hinder i inlärningen. Detta resonemang visar på 

att det kan vara problematiskt att tala om punkters ”lutning”, vilket läroboken Matematik 4000 gör. I ett 

mer vardagligt sammanhang kan ett sådant språkbruk skapa förvirring. För hur en punkt kan ha en 
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lutning,  vore en helt  legitim fråga från en elev.  Även om man alltså här stipulerar  meningen med 

lutningen i en punkt är det långt ifrån säkert att denna stipulation blir en del i elevens begreppsbild.  

Denna konkludering stödjs även av Tall och Schwarz:

Mathematics is a difficult enough subject to understand without the additional hazards which are 

introduced by misguided attempts to provide the wrong sort  of motivation or help;  the helper  

conscious of the havoc caused by conflict between concepts will try to adopt an approach which 

conflicts neither with the preconceptions of the pupil nor with neighbouring mathematical material  

(Tall & Schwarz 1978, s.12-13).

För att återgå till läroboksinnehållet vill jag även belysa bokens sätt att framställa kopplingen mellan 

sekanter och tangenter: ”Vi kan också inse att en sekants k-värde är ett bra närmevärde till tangentens 

lutning  om vi  väljer  ett  litet  intervall”  (Alfredsson et  al.  2009,  s.89).  Det  är  inte  förrän senare,  i  

samband med derivatans definition, som vi finner benämningen gränsvärde. Här undersöks ett exempel 

som påminner om tidigare framställning: För kurvan y = x2 med en sekant mellan punkten P(1,1) och 

Q(1+h,(1+h)2) skrivs ett uttryck för sekantens riktningskoefficient och denna ändringskvot förkortas till 

kPQ = 2+h. Det noteras att när h närmar sig 0 närmar sig k-värdet 2. Läroboken tar sedan upp att detta 

kan  skrivas  på  olika  sätt.  Även  med  detta  sätt  att  närma  sig  ett  gränsvärde  finns  den  risk  som 

Parameswaran (2007) och Moru (2006) visar på, att elever ser gränsvärden som närmevärden. Slutligen 

ger läroboken en definition av gränsvärde, ”lim x->a f(x) = L betyder att f(x) kan fås att anta värden hur 

nära L som helst för alla x tillräckligt nära (men inte lika med) värdet a.” (Alfredsson et al. 2009, s.96). 

Tall och Schwarz (1978) är inne på faran med en informell översättning av gränsvärdesdefinitionen av 

detta slag:

Someone unable to comprehend the whole sentence might alight on part  of  it.  What does the  

phrase “as close . . . as we please” mean? A tenth? A millionth? What happens if we do not please?  

If we can get as close as we please, can we get “infinitely” close in some peculiar sense? (Tall & 

Schwarz 1978, s.2).

En informell definition av det slag  Matematik 4000 C&D presenterar behöver alltså inte i sig bidra 

särskilt mycket till elevernas förståelse av gränsvärdesbegreppet. 

Efter att gränsvärdesbegreppet har definierats tar läroboken upp en mycket kort diskussion som 

kallas ”sekant till tangent”. I denna diskussion beskrivs att man finner tangentens lutning i en punkt 
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genom att se vilket värde sekantens lutning närmar sig när dess skärningspunkter med kurvan närmar 

sig varandra. Boken observerar att det är ett gränsvärde för ändringskvoten som söks men att man inte 

kan låta h vara noll eftersom division med noll inte är definierat. Härefter hoppar boken över till att ge 

en definition av derivata och den ger exempel på hur man räknar med derivatans definition. Slutligen 

får  läsaren/eleven  övningsuppgifter  där  de  skall  använda  sig  av  derivatans  definition. 

Gränsvärdesbegreppet diskuteras sedan inte mer i boken. 

Även denna lärobok kan utsättas för kritiken som Przenioslo (2004) pekar på, elever riskerar att 

utifrån  denna  bok  få  otillräckliga  begreppsbilder  som baserar  sig  på  procedurer  vilka  endast  kan 

tillämpas  i  ett  fåtal  standardiserade situationer.  Även om de  i  den här  boken ger  en definition på 

gränsvärdesbegreppet är det svårt att enbart utifrån boken få en klar förståelse av begreppet. Genom att 

inte  ta  upp begreppet  i  sig  självt  utan  skjuta  upp det  till  derivatans  definition  och uteslutande ge 

övningsexempel på gränsvärde i samband med derivatans definition ger boken inte intrycket av att 

gränsvärdesbegreppet är så viktigt att lära sig förstå. Boken går även i exempel noga igenom hur man 

ska skriva ut uppgifter som involverar derivatans definition, därmed premieras ett proceduriskt sätt att 

lära sig, snarare än att skaffa sig djupare förståelse. 

6.3. Delta kurs C
Även denna lärobok finns i fler varianter, här har jag valt den som inriktar sig mot de elever som läser  

på de tekniska och naturvetenskapliga inriktningarna.

Delta kurs C kommer in på gränsvärdesbegreppet genom att  först  presentera ett  avsnitt  om 

ändringskvoter, av typen (f(a+h)-f(a))/h. I de tillhörande uppgifterna på samma sida får läsaren/eleven 

själv numeriskt undersöka vad som händer när h blir allt mindre. Därefter introduceras ett avsnitt som 

kallas ”Gränsvärde av ändringskvot” (Björup et al. 2001, s.56). I det här avsnittet ges ett exempel med 

ett föremål som får falla fritt, och där s(t) = 5t2. Ändringskvoten i intervallet 2< t < 2+h, (h>0) tecknas 

och ändringskvoten förenklas till 20+5h. Här har man valt att visa med en tabell att denna ändringskvot 

närmar  sig  ett  bestämt  värde  (20)  när  värdet  på  h minskar.  ”Man  säger  att  gränsvärdet  för 

ändringskvoten 20+5h närmar sig värdet 20 då h går mot värdet 0, eftersom vi kan få 20+5h att komma 

hur  nära  talet  20  vi  vill,  bara  vi  väljer  ett  tillräckligt  litet  h”  (Ibid.,  s.56).  Risken  med  denna 

framställning är att eleven/läsaren förknippar gränsvärde med närmevärde: Som omnämnts tidigare i 

sektion  6.1,  är  denna  risk  något  som både  Parameswaran  (2007)  och  Moru  (2006)  har  visat  på. 

Läroboken tar sedan upp de två vanligaste skrivsätten för gränsvärden och fortsätter ”[g]ränsvärdet 20 

m/s kallas föremålets hastighet då t = 2” (Björup et al. 2001, s.56). Efter detta stipuleras att ”[f]ör en 
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funktion  f säger vi att ändringskvoten (f(a+h)-f(a))/h  har gränsvärdet  G när  h  går mot 0 om kvoten 

kommer hur nära G vi vill, bara vi väljer h tillräckligt nära 0” (Ibid., s.56). Även denna stipulation kan 

utsättas för den kritik  Tall och Schwarz (1978) är inne på angående en informell definition som jag 

redan har  varit  inne  på  i  avsnitt  6.2.  På  följande  sida  introducerar  läroboken tangenter  genom att 

illustrera sekanter för allt mindre intervaller:

Vi ser att ju närmare en Q-punkt kommer punkten P desto mer närmar sig sekanten en linje L som 

bara har punkten P gemensam med kurvan. Denna linje kallar vi tangenten till kurvan i punkten P 

(Björup et al. 2001, s.57)

Bara några rader längre ner fortsätter boken med att ”[g]ränsvärdet av ändringskvoten  (f(a+h)-f(a))/h 

är riktningskoefficienten för tangenten till  y =  f  (x) i punkten (a,  f (a)).” (Ibid., s.57). Efter ett par 

exempel på hur man grafiskt och algebraiskt kan bestämma gränsvärdet av ändringskvoten får sedan 

läsaren/eleven övningsuppgifter på just detta. Därefter kommer boken fram till derivatans definition, 

och gränsvärdesbegreppet utforskas inget ytterligare. Gränsvärdesbegreppet kommer hädanefter endast 

upp i beräkningar med derivatans definition. 

Denna  lärobok  tar  alltså  endast  upp  gränsvärdesbegreppet  när  man  låter  nämnaren  för 

ändringskvoten gå mot 0 och använder sig sedan av begreppet enbart i fall med derivatans definition. 

Läsare/elever  får  alltså  mycket  liten  och  ensidig  chans  att  bekanta  sig  med  gränsvärdesbegreppet. 

Därmed får  eleven/läsaren troligtvis  också en begränsad förståelse av detta  begrepp.  Då begreppet 

derivata bygger på gränsvärdesbegreppet, är det rimligt att anta att förståelsen av även detta begrepp 

påverkas. 

6.4. Matematik från A till E, kurs C 
Läroboken Matematik från A till E, ges enbart ut i en variant för C kursen och därmed är det naturligt 

nog denna jag har valt att studera.

Boken börjar med att introducera den genomsnittliga ändringen och ändringskvot. Den tar  upp 

ett exempel med en fallande blomkruka där fallsträckan f  (t) = 5t2. Här beräknas differensen f  (2,4) - 

f(2) samt (f  (2,4) – f(2)) /0,4 och läsaren/eleven får övningsuppgifter på liknande problem. Boken går 

därefter över i att prata om en kurvas lutning och använder sig av en sekant (även om de aldrig nämner 

ordet sekant) genom två punkter A (2,f (2)) och B (x,f (x)). Vi kan läsa 
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Att punkten B närmar sig punkten A, innebär att x närmar sig 2. Detta skrivs x→2. Linjen genom 

A och B kommer nu att närma sig ett gränsläge där linjen tangerar kurvan i punkten A. Linjen är 

då en tangent till kurvan (Holmström & Smedhamre 2001, s.75). 

Boken fortsätter  med en stipulativ  definition ”Kurvans lutning i  punkten  A är  lika med tangentens 

lutning (k-värde) i punkten A” (Ibid. s.75). Att detta språkbruk kan orsaka förvirring har jag redan varit 

inne på i avsnitt 6.2. Läsaren/eleven får sedan öva sig på att bestämma derivatan grafiskt genom att 

bestämma tangentens k-värde i ett antal övningsuppgifter. Därefter följer ett avsnitt i boken som kallas 

”Beräkning av gränsvärden”. Här tar boken upp ett exempel med en kurva y = x2 där en sekants k värde 

mellan punkterna A(2,4) och B(x,x2) ska beräknas då x → 2. Det noteras att detta inte lätt låter sig göras 

eftersom 0/0 inte är definierat. Först undersöks därför två värden som ligger nära 2 och vi uppmanas se  

”att linjens k-värde närmar sig gränsvärdet 4 då x→2” (Ibid., s.79). Även här föreligger alltså en risk att 

förknippa gränsvärdet med närmevärde som jag tidigare varit inne på (se sektion 6.1.). Gränsvärdet 

beräknas  algebraiskt  genom  faktorering  och  förkortning  av  ändringskvoten.  Detta  beräkningssätt 

kopieras sedan i två ytterligare exempel av mycket snarlik typ och man kan här se metoden för hur man 

i de följande övningsuppgifterna skall beräkna gränsvärden både numeriskt och algebraiskt. Risken är 

här ganska uppenbar att läsaren/eleven lär sig metoden eller proceduren för att algebraiskt beräkna 

gränsvärden och tillämpar denna på de följande uppgifterna utan att ha förståelse för vad denne gör. På 

efterföljande sidor tar boken upp derivatans definition och ger här omedelbart deriveringsregler som 

eleverna kan arbeta med. Gränsvärdesbegreppet används sedan inte i resterande delen av av läroboken. 

Läsaren/eleven kan utifrån studier av gränsvärdet i denna bok lätt få intrycket att det endast är regler 

och procedurer de behöver lära sig, vilket jag i tidigare avsnitt påpekat bristerna med. 

6.5. MerIT Matematik C
Denna lärobok har ett fokus mot datorintresserade elever och därmed har författarna valt att lägga en 

del  undervisningsmaterial  på en medföljande CD-skiva.  Jag har  här  därför  valt  att  studera skivans 

innehåll i samband med läroboksstudien.

Boken går från medelfart till differenskvot och medelförändring, den introducerar sekant och 

noterar att ”[d]ifferenskvotens värde kan tolkas som riktningskoefficienten för motsvarande sekant” 

(Andersson et al. 2004, s.44). Längre fram, efter att ha gått igenom hur medelhastighet kan beräknas, 

eftersöks ögonblicksfarten.  Angående denna kan man läsa ”[j]u mindre vi väljer  Δt,  desto närmare 

kommer vi ögonblicksfarten” (Ibid., s.48). Division med 0 är dock inte definierat så därför görs en 
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geometrisk tolkning av ögonblicksfarten:

Att  Δt närmar sig 0 innebär geometriskt att sekantens skärningspunkter med grafen mer och mer  

närmar sig att endast bli  en punkt. När Δt närmar sig 0, så kommer de ”rörliga sekanterna” att 

närma sig en så kallad  tangent.  Tangenten vidrör (i detta fall) kurvan i en enda punkt, den så 

kallade tangeringspunkten (Ibid,, s.49). 

Här hoppas en diskussion om gränsvärdesbegreppet över trots att man arbetar med det implicit. Istället 

uttrycks det enbart som att sekanterna närmar sig en tangent. Detta kan föra tankarna  till att se en 

sekant över ett litet intervall som ett närmevärde till en tangent. Gränsvärdesbegreppet tas endast upp 

explicit då man definierar derivata:

I tidigare exempel har vi bestämt riktningskoefficient för en tangent och hastighet genom att ställa  

upp en differenskvot.  I  båda fallen närmar sig differenskvoten ett  bestämt värde,  ett  så  kallat 

gränsvärde (Ibid., s.50). 

Gränsvärdet av en differenskvot för en andragrads-funktion bestäms och de två vanligaste sätten att 

skriva gränsvärde på presenteras. Direkt efter detta kan man läsa att; ”[g]ränsvärdet av differenskvoten 

kallar  vi  för  derivata” (Ibid.,  s.51).  En definition  av derivatan som ett  gränsvärde ges  och denna 

definition  används  för  att  visa  deriveringsregler.  Läsaren/eleven  får  sedan  öva  sig  på  att  tillämpa 

deriveringsreglerna. På den medföljande CD-skivan kan man se hur en sekant från båda hållen kring en 

punkt  grafiskt  kan  ses  övergå  i  punktens  tangent.  Det  finns  inga  ytterligare  resonemang  eller 

illustrationer av gränsvärden varken på skivan eller i boken. 

MerIT Matematik C tar upp gränsvärdesbegreppet så lite som överhuvudtaget är möjligt. Ingen 

ordentlig förklaring ges och inga övningsuppgifter. Tall (2004, s.6) menar att om man misslyckas med 

att förmedla räkneprocedurer i termer av tänkbara begrepp kan detta leda till ren faktainlärning utan 

förståelse. Detta är tyvärr det sätt som många av dagens elever lär sig matematik på. I min mening 

sänder läroboken implicit ut signalen att det endast är deriveringsreglerna som är viktiga att lära sig och 

ett procedurellt lärande ligger nära till hands.
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6.6. Tal & Rum, NT, C+D
Tal & Rum skiljer sig ganska markant åt mot de böcker jag har gått igenom ovan. Redan i förordet ,  

riktat till lärare och elever, kan man läsa att boken använder sig av en hel del resonerande text samt 

ordentliga definitioner, satser och en del bevis. Det poängteras att det är tänkandet som är viktigt i  

matematik och att om man förstår de matematiska verktygen man använder sig av blir de användbara i 

många olika situationer. 

Boken har avsatt ett eget avsnitt till gränsvärden. Detta avsnitt inleds med en del text där man 

introducerar gränsvärdesbegreppet på följande sätt:

Ibland kan det vara intressant att studera vad som händer med förlopp om man kör dem tillräckligt  

länge. Om man sätter sig och adderar 1+1+1+1+... så kommer resultatet efter ett tag att bli mycket  

stort. Försöker man beräkna värdet av 1/x för allt större och större tal så finner man att det kommer 

allt närmare och närmare 0. Detta kallas gränsvärde. /.../ Man ska notera att 1/x aldrig blir  exakt 

noll, men det går att få det hur nära noll man vill. Det är bara att välja tillräckligt stora värden på x  

(Eriksson et al. 2008, s.79).

Limesbeteckningen tas upp och i marginalen har boken även en ruta som tar upp symbolen ∞ och 

poängterar att oändligheten inte är ett tal. Längst ner på sidan ges en definition av gränsvärdet  för en 

funktion f  (x) när  x går mot oändligheten. Betydelsen av gränsvärdet i detta fall förklaras genom ”att 

man kan få värdet av  f  (x) hur nära  L man vill genom att ta  x tillräckligt stort.”  (Ibid., s.79). Också 

denna definition är informell vilket kan innebära en viss risk vilket Tall och Schwarz (1978) belyst (se 

avsnitt 6.2.). 

Efter  ett  exempel  med  en  polynomfunktion  kommer  boken  fram  till  en  generell  regel  att 

högstagradstermen är den som bestämmer polynomets uppförande när vi låter x gå mot oändligheten. 

En fara med generella regler av den här typen kommer fram i Kristina Juters studie.  När hon gav  

studenter  en  rationell  funktion  där  gränsvärdet,  då  x går  mot  1,  skulle  beräknas,   fanns  det  flera 

studenter som försökte dela nämnare och täljare med vad som skulle ha varit den dominerande termen 

om det var gränsvärdet då  x närmar sig oändligheten som skulle ha beräknats. Studenterna i det här 

fallet tänkte inte på vad x närmade sig utan de använde sig av en lösningsprocedur som de var vana vid 

för liknande typer av uppgifter men då x närmar sig oändligheten (Juter 2006, s.30-31). Om man lär sig 

regler av den här typen utan att förstå dem så blir det alltså väldigt lätt fel vilket Juters studie ger 

exempel på. 
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Därefter  ges  läsaren/eleven tre  exempel,  ett  där  gränsvärdet  för  en  division  av  två 

andragradspolynom då x går mot oändligheten beräknas, ett med summan av serien 1/x samt ett med 

värdet på (1+1/t)t för stora t. Eleven/läsaren får öva sig att, med hjälp av miniräknare, numeriskt se vad 

som händer för polynomfunktioner och exponentialfunktioner när x blir väldigt stort eller väldigt litet. 

Sedan tas det upp att operationen division med 0 är odefinierad. Läroboken går vidare och undersöker 

tre  funktioner  där  x går  mot  4,  vilka  är  av  typen  0/0  för  x  = 4.  Dessa  undersöks  med  hjälp  av 

värdetabeller och det noteras att två av de tre funktionerna närmar sig ett specifikt värde då x närmar 

sig 4. Vi kan här läsa att ”[ä]ven det här kallas för  gränsvärde”  (Eriksson et al. 2008, s.84). Boken 

definierar därefter gränsvärdet i en godtycklig punkt a och gällande betydelsen av detta står det skrivet 

”att man kan få värdet av f (x) hur nära L man vill genom att ta x tillräckligt nära a” (Ibid., s.84). Boken 

refererar sedan till exemplet med de tre funktionerna, där två av dem verkade närma sig ett gränsvärde, 

och  ger  ett  exempel  på  hur  nära  a  man  måste  välja  x  för  att  deras  funktion  skall  stämma  med 

gränsvärdet i de tre första decimalerna. Återigen ges läsaren/eleven uppgifter att undersöka med hjälp 

av  en  miniräknare.  På  följande  sidor  tas  kontinuitetsbegreppet  upp,  där  det  också  ges  en  formell 

definition  för  kontinuitet.  Läsaren/eleven  får  sedan  genom  ett  exempel  lära  sig  beräkning  av 

gränsvärden i fallet med division av två polynom, där polynomet i nämnaren närmar sig noll, detta sker 

nu  genom  faktorering  och  förkortning.  Därpå  följer  ett  exempel  där  boken  först  gör  det  troligt 

numeriskt  med en tabell  att  den betraktade funktionen har ett  gränsvärde och gränsvärdet bestäms 

sedan  algebraiskt.  Läsaren/eleven  ges  också  övningsuppgifter  på  denna  typ  av  algebraisk 

gränsvärdesberäkning. Det är först nu när detta avsnitt är slut som boken kommer in på derivator.

Denna  bok  behandlar  alltså  gränsvärdesbegreppet  betydligt  mer  utförligt  än  de  övriga 

läroböcker som tagits upp i detta arbete. I Tal & Rum ges läsaren/eleven en faktisk möjlighet att skaffa 

sig en begreppsbild av gränsvärdesbegreppet redan innan detta dyker upp i samband med derivata. 

Även  denna  lärobok  är  dock  mottaglig  för  mycket  av  den  kritik  jag  har  tagit  upp  för  de  övriga 

läroböckerna  och  det  är  långt  ifrån  säkert  att  elever  får  en  korrekt  begreppsbild  av 

gränsvärdesbegreppet utifrån att läsa denna bok. Med en utförligare behandling av begreppet blir det 

däremot mer troligt att färre av läsarna/eleverna ägnar sig åt rent procedurell inlärning. 
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7. DISKUSSION

I min undersökning av styrdokumenten framgår det tydligt att ambitionsnivån och förväntningarna på 

eleverna i gymnasieskolan har sänkts sedan början på 70-talet. Även om detta troligtvis skedde till följd 

av att  målen som angavs i  läroplanen i  början av  70-talet  ansågs  ouppnåeliga,  kan  detta  ses  som 

allvarligt,  inte minst med tanke på det klassiska experiment Rosenthal och Jacobsen utförde där de 

visade att förväntningar påverkar elevers utveckling (Rosenthal & Jacobsen 1968).

I  styrdokumentet  från  1983  kunde  vi  läsa  att  Skolöverstyrelsen  nöjer  sig  med  att  elever 

”accepterar en intuitiv uppfattning av symbolen lim.” (Skolöverstyrelsen 1983, s.33). Jag tolkar det 

som att  denna acceptans  för  en  intuitiv  förståelse av gränsvärdesbegreppet  lever  kvar  än i  dagens 

läroböcker. Detta menar jag är tydligt då man i stort sett utelämnar behandlingen av begreppet. I och 

med Lpf94 togs all explicit benämning av gränsvärdesbegreppet bort i styrdokumenten och det verkar 

som flera läroböcker, i brist på annan styrning, fortsatt att rätta sig efter 1983 års dokument vad gäller  

elevers förväntade uppfattning av gränsvärden. 

Min studie av läroböckerna, vilka i sig förväntas återspegla innehållet i läroplanen, visar på att 

det  idag  finns  stora  skillnader  i  hur  gränsvärdesbegreppet  tas  upp  och  behandlas.  På  grund  av 

uppsatsens begränsade utrymme har jag inte kunnat  behandla samtliga matematikböcker som finns 

tillgängliga på marknaden. Majoriteten av de böcker jag har analyserat har nästan uteslutande ignorerat 

att  ta  upp gränsvärdesbegreppet.  Endast  i  ett  fall  har  en mer omfattande genomgång av begreppet 

presenterats. De övriga läroböcker jag har sett på marknaden faller oftast någonstans emellan dessa 

extremer  i  sin  behandling  av  gränsvärdesbegreppet.  Därför  menar  jag  att  de  läroböcker  jag  här 

analyserat  kan  fungera  som  ett  representativt  utdrag  av  dagens  lärobokslitteratur  för  gymnasiet. 

Tongivande läroboksserier på marknaden har valt en väg där gränsvärdesbegreppet endast tas upp i 

samband  med  derivatan  och  dess  definition.  Detta  överensstämmer  med  Juters  (2006,  s.163-164) 

reflektion att det finns en lång tradition inom skolmatematiken att introducera komplicerade begrepp 

utan att egentligen diskutera dem eller dess mening. Då elever på detta sätt inte får någon ordentlig 

introduktion av begreppen kan man inte förvänta sig att de skall kunna skaffa sig någon förståelse för 

begreppen. 

Elia et al. (2009) menar att gränsvärdesbegreppet är svårt för studenter att förstå och att elever,  

förutom att få övning i att arbeta med begreppet, behöver få stöta på olikartade problem som behandlar 

begreppet ur olika synvinklar för att de skall kunna bygga upp en bra förståelse (Elia et al. 2009, s.783). 
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Det skulle alltså behövas en mer utförlig och mångsidig introduktion av gränsvärdesbegreppet om vi 

vill komma bort ifrån procedurell inlärning. Även Juter (2006) beskrev att hon i sin forskning stötte på 

elever som hade lärt sig standardiserade metoder för att lösa gränsvärdesproblem. De hade lärt sig en 

metod som fungerade i ett specialfall och klarade inte av att bedöma när denna metod var användbar 

och inte. Jag menar att detta visar på faran med att lära sig en metod utan att förstå den. I min mening 

bör elever göras medvetna om sina missuppfattningar för att kunna rätta till dem. För att detta skall  

kunna ske måste inkoherenta begreppsbilder väckas samtidigt så att inkonsekvensen i elevens tänkande 

blir uppenbar för dem själva. Att noga välja ut problem att arbeta med kan hjälpa till att skapa en sådan 

typ  av  medvetenhet  (Juter  2006,  s.39).  Juters  studie  (2006)  visar  på  bristande  förståelse  av 

gränsvärdesbegreppet  och  hon  menar  utifrån  detta  att  läroböcker  på  gymnasiet  borde  behandla 

komplicerade begrepp så som oändlighetsbegreppet och gränsvärdesbegreppet med större noggrannhet 

(Ibid., s.170). En  annan aspekt som också har lyfts fram av Kristina Juter, som i sin tur bygger sitt 

resonemang på idéer från Tall, handlar om att då en elev stöter på exempel med en specifik egenskap 

och inte får några motexempel, så antar denne att denna egenskap är universellt giltig. Detta sker även 

om det inte är explicit uttryckt att universell giltighet gäller. Ett exempel hon ger är att om elever endast 

ser exempel av konvergenta serier som inte når sitt gränsvärde, så kan eleverna felaktigt anta att inga 

konvergenta serier gör det  (Ibid, s.55). Även detta kan ses som en risk med läroböckernas bristande 

framställning av gränsvärdesbegreppet. Om begreppet inte får en bred och mångsidig framställning i 

lärobokslitteraturen är risken stor att många elever får med sig felaktiga bilder av begreppet. 

Flera av de läroböcker jag har analyserat skjuter upp introduktionen av gränsvärdesbegreppet så 

länge det är möjligt och tar upp det först i samband med derivatan och dess definition. Detta upplägg 

går som vi sett att kritisera, och ytterligare en som har gjort det är Orton (1983), som utifrån sina  

intervjuer angående elevers förståelse av derivata, menar att det är rent av felaktigt att försöka införa 

differentialkalkyl innan eleverna har fått förståelse för gränsvärdesbegreppet. 

Det  är  egentligen  inte  någon  av  de  läroböcker  som  jag  här  har  undersökt  som  försöker 

introducera/diskutera gränsvärdesbegreppet på det sätt Lakoff och  Núñez (2000) menar att man bör 

försöka göra för att lära ut ett matematiskt begrepp. Enligt Lakoff och Núñez (2000) bygger ett begrepp 

ytterst på metaforer och det är dessa metaforer som tillsammans tillåter förståelse av begreppet. De tror  

att  det  är  viktigt  att  lägga  om  matematikundervisningen  så  den  fokuserar  mer  på  förståelse  av 

matematiska idéer och förståelse för varför de teorem man använder sig av är sanna (Lakoff & Núñez 

2000, s.XV). Jag tolkar dem som så att det är den filosofiska tanke som gränsvärdesbegreppet faktiskt 
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kan anses  vara  som är  det  viktiga  att  förmedla  om man vill  förmedla  förståelse  av  begreppet  till 

eleverna.  Således  kan man använda sig av metaforer  och exempel  som inte  direkt  är  matematiskt 

förknippade för att väcka de idéerna som kan vara till hjälp för förståelsen. Denna möjlighet har ingen 

av de läroböcker jag har studerat tagit till vara. 

Sammantaget visar jag genom mitt resultat, analys och diskussionen ovan på att flera av de 

granskade  läroböckerna  innehåller  mycket  begränsade  förutsättningar  för  att  leda  till  en  djupare 

förståelse av gränsvärdesbegreppet.
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8. KONKLUSION

Skemps tankeexperiment som visade på skillnaderna mellan mekanisk inlärning och djupare förståelse 

och som jag återgivit  i  bakgrunden visar på vikten av djupare förståelse i  matematik.  Likheterna i 

Skemps tankeexperiment med hur många idag lär sig matematik är uppenbara. Om vi vill få fler att 

tycka matematik är roligt och intressant, att bli bättre på matematik och i slutändan fortsätta att studera 

matematik,  då  bör  vi  komma  bort  från  en  mekanisk  inlärningsmetod  och  eftersträva  en  verklig 

förståelse av matematiken vi lär ut till eleverna. 

Styrdokumenten författade av Skolöverstyrelsen (1983) skriver att de nöjer sig med en intuitiv 

uppfattning av symbolen lim. Vad som här menas med intuitiv uppfattning av symbolen lim kan jag i 

detta sammanhang bara tolka som att man undviker att diskutera och därmed också undviker att försöka 

förmedla någon förståelse av gränsvärdesbegreppet. Skolöverstyrelsen (1983) förväntar sig alltså att 

elever  skall  kunna  använda  beteckningen  men  bryr  sig  inte  om ifall  de  har  någon  förståelse  för 

begreppet. Förväntningarna på vad eleverna skall kunna är som vi kan se kraftigt nedskrivna jämfört 

med Lgy70s  tidigare  supplement.  Eleverna  ges  inte  längre  något  större  utrymme att  skaffa  sig  en 

begreppsbild  av  gränsvärdesbegreppet  då  begreppet  framställs  på  ett  ofullständigt  sätt. 

Skolöverstyrelsen bryr sig här alltså inte om elevernas förståelse av begreppet, utan nöjer sig med att 

eleverna kan använda det i ett mycket begränsat sammanhang. Jag kan bara hoppas att det läggs större 

vikt vid gränsvärdesbegreppet i kommande läroböcker. Det verkar som det finns utrymme för detta i 

styrdokumenten då de nu återigen explicit omnämner begreppet.

I enlighet med Lakoff och Núñez (2000), är det min mening att vi har en intuitiv förståelse av 

begreppet  momentan  förändring,  utan  att  vi  för  den  delen  nödvändigtvis  har  någon förståelse  för 

gränsvärdesbegreppet. Detta kan ses som en förklaring till varför gränsvärdesbegreppet inte får större 

utrymme i styrdokument och läromedel på gymnasiet.  Gränsvärdesbegreppet finns dock fortfarande 

med i läroböckerna då man definierar derivatan, och har man med det borde man anstränga sig för att 

ge eleverna en chans att få förståelse av det. För att det skall finnas en reell möjlighet för eleverna att  

skaffa sig förståelse för  begreppet behövs en betydligt utförligare behandling än den som finns i de 

läromedel som här granskats. Begreppet behöver belysas utifrån flera håll och jag tror att eleverna 

skulle gagnas av exempel som inte enbart är matematiska i sin natur utan som fler kan relatera till. Jag 

delar därmed den åsikt som Mormona-Downs uttrycker i nedanstående citat:
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A first course in Calculus, as often presented in the last years in secondary education in many 

countries, can be usefully taught on the informal level, but these courses usually depend heavily on 

procedural methods while playing down the importance of sharpening the concepts and the theory 

underlying the methods. However, if we wish the students to be more flexible in their problem-

solving, they must have a clear and consistent idea about the concepts involved. (Mamona-Downs 

2001, s.275-276)

Ett begrepp som är nära sammankopplat med gränsvärdesbegreppet och som eleverna också måste 

försöka få ett grepp om för att kunna förstå detta är oändlighetsbegreppet. Detta diskuteras oftast inte 

alls på gymnasiet. Den enda notis jag har sett angående detta är den lilla ruta som finns i Tal & Rum där 

det står att oändligheten inte är något tal. Oändlighetsbegreppet är alltså ett annat sådant komplicerat 

begrepp  som  tas  upp  för  gymnasieelever  utan  att  man  diskuterar  dem  eller  dess  mening  något 

nämnvärt. Även om man nöjer sig med en begränsad förståelse på den här nivån borde man ändå ta upp 

sådana  här  komplicerade  begrepp  till  diskussion.  Då  komplicerade  begrepp  introduceras  som 

självklarheter vilka i sig inte behöver någon introduktion, ger man indirekt intrycket av att de är lätta att 

få grepp om. Elever som naturligt  nog blir  förvirrade eller  känner att  de inte förstår de idéer som 

läroboken tar upp lider risk att känna sig dumma och otillräckliga, vilket i sin tur kan påverka attityden 

till matematikämnet såväl som resultaten. 

Mina  resultat  i  den  här  uppsatsen  tyder  på  att  gränsvärdesbegreppet  får  en  otillräcklig 

framställning i de svenska läroböckerna på gymnasiet för att eleverna skall kunna få med sig en djupare 

förståelse.  Hobbs  och  Relf  har  kommit  fram  till  ett  liknande  resultat  i  sin  studie  av  hur 

differentialkalkylen  introduceras  i  engelska  läroböcker.  Även  de  rekommenderar  en  noggrannare 

genomgång av grundläggande begrepp vilket följande citat får illustrera;

What suggestions can be made for improving the teaching of calculus? First, the purpose needs to 

be affirmed. If the intention is that students should understand what they are doing rather than just 

manipulate symbols, then more time needs to be spent on the basic concepts and they need to be  

returned to throughout (Hobbs & Relf 1997, s.189)

Ett förslag på exempel som man kan ta upp för att introducera gränsvärden är Zenons paradoxer, dessa 

skulle kunna användas för att väcka idén om oändliga processer, samt ett gränsvärde. Jag tror att elever 

på gymnasienivå har lättare att relatera till en sådan oändlig serie än en mer abstrakt serie som en rent 

matematisk serie är. Ett annat intressant förslag för att väcka idén om ett gränsvärde ges av McDonald 

och Brown (2008, s.62) där de tar upp serien av reguljära polygoner. 
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Det är inte så svårt att tänka sig att ”gränsvärdet” av denna serie är en cirkel, men samtidigt är cirkeln 

inte någon polygon och kommer därför aldrig att produceras av serien. Ett liknande intressant exempel 

som också  ges  av  McDonald  och Brown (2008,  s.55)  är  serien  av  trappsteg  som börjar  med två 

trappsteg och där vi för varje trappsteg dubblar antalet steg. 

Tillsammans med ett diskussionsavsnitt tror jag dessa typer av exempel kan vara mycket hjälpsamma 

för elevers förståelse. Personligen är jag av den meningen att det behövs fler resonemang av den här 

typen inledningsvis när man introducerar gränsvärdesbegreppet. När man sedan har lyckats väcka idén 

om ett gränsvärde är det dags att gå vidare och ge exempel som kan utmana den begreppsbild eleverna 

fått  av begreppet.  Som jag tidigare varit  inne på bör man försöka designa räkneexempel  så att  de 

premierar förståelse istället för att eleverna skall kunna lära sig en generell metod som de sedan kan 

tillämpa. När man designar sådana exempel bör man försöka fokusera på sådant man vet elever ofta 

blandar ihop med gränsvärden, som att till exempel använda sig av mycket små tal för att de inte ska se 

gränsvärden som närmevärden eller ge exempel där gränsvärdet faktiskt uppnås så eleverna inte ser det 

som en ouppnåbar gräns. Med varierande övningar och en bred framställning tror jag att man ”tvingar” 

elever till att börja tänka och om man kan få dem till det är jag övertygad om att fler också kommer 

tycka matematiken är intressant och givande.
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