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Sammanfattning: Kan svenska gymnasieeleverna använda funktionsbegreppet i praktiken? 
Ser de vilka procedurella förfaranden som måste göras utifrån en given komplex situation där 
vägen fram till svaret inte alls är uppenbar (lösning i flera steg)? Ett skriftligt test 
konstruerades för att utmana gymnasieelever i funktionslära. Här fick de visa ifall de 
förvärvat sådan kunskap att de kan göra en lösningsstrategi till uppgiften och sedan utföra 
planen på ett sätt som är lämpligt för situationen. Testets konceptuella natur avsåg utröna i 
vilken utsträckning som elever kan ”översätta” en given form av funktionsbegreppet till 
någon annan representationsform.  
   Det visar sig att gymnasieelever generellt saknar denna förtrogenhet men att de har 
färdigheten att utföra beräkningar i enstegsuppgifter (lösa, på förhand, uppställda ekvationer) 
sådana som de tränat på under större delen av matematiken i skolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: funktionsbegreppet, förtrogenhet, gymnasieskolan, representationsövergång. 
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1 INLEDNING  
 
Det rapporteras om att nivån på matematikkunskaper hos gymnasieelever idag är sämre än 
förr när de jämförs med andra länder (Skolverket, 2009a) men vad betyder det? Det allmänna 
syftet med uppsatsen är att belysa var de eventuellt bristfälliga matematikkunskaperna ligger, 
fokuset i det här arbetet har lagts på elevernas kunskap i funktionslära.  

1.1 Bakgrund 
En rapport om att kunskapsnivån i matematik i den svenska skolan har sjunkit, i jämförelse 
med andra länder, har presenterats av bland annat skolverket (2009a). Denna rapport baseras 
på studien TIMSS Advanced 2008 (Trends in International Mathematics and Science Study) 
vilket är en långtidsstudie av 38 800 elever i tio länder vilka läser avancerad matematik och 
fysik, begreppet ”avancerad” motsvarar den svenska gymnasieskolans kurs D i matematik och 
kurs B i fysik. I det här arbetet analyseras enbart den matematiska studien.  
   Ramverket till TIMSS Advanced 2008 bygger på två delar, dels en kognitiv dimension 
(veta, tillämpa och resonera) och dels en innehållsdimension (Algebra, Differential- och 
Integralkalkyl samt Geometri). Ramverket till de uppgifter som eleverna får i undersökningen 
motsvarar de svenska styrdokumenten (kursplanerna) och därmed de nationella proven enligt 
skolverket (2009b) och eleverna ska ha haft möjlighet att lära sig lösa uppgifterna i TIMSS. 
Samstämmigheten mellan de svenska gymnasiekurserna och ramverket för TIMSS höjer 
förväntningarna på undersökningen men skolverket (2009a) anger också att enbart 85% av de 
intervjuade lärarna känner sig väl förberedda inför kursmoment om alternativa beskrivningar 
av funktioner vilket testas i innehållsdimensionen Algebra. Första gången elevernas kunskap 
testades var 1995 och den första uppföljningen skedde 2008, det var enbart Filippinerna som 
presterade ett sämre jämförande helhetsresultat i matematik. Kursplanen till matematik kurs B 
på gymnasieskolan (Utbildningsdepartementet, 2000) ger:  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven skall 
… 
kunna arbeta med räta linjens ekvation i olika former samt lösa linjära olikheter och 
ekvationssystem med grafiska och algebraiska metoder 

kunna förklara vad som kännetecknar en funktion samt kunna ställa upp, tolka och 
använda några icke-linjära funktioner som modeller för verkliga förlopp och i samband 
därmed kunna arbeta både med och utan dator och grafritande hjälpmedel.  

De otaliga områden där funktionsläran kan implementeras gör funktionsbegreppet till en 
värdefull kunskap, elever ser konkret kopplingen mellan matematik och verklighet samtidigt 
som det är ett verktyg i betraktelsen av vår vardag med avseende på bl.a. samband, 
förhållanden, beroenderelationer, motsvarigheter och regler. Därför är det viktigt att behärska 
funktionsbegreppet och att känna sig förtrogen med det när man lämnar kurs B i matematik på 
gymnasieskolan. Med det suggestiva ordet ”förtrogenhet” avses dels den färdighet som 
eleverna behöver så att de per automatik (”mekaniskt”) kan utföra beräkningar av uppgifter 
som redan ställts upp åt dem (Malmer, 2002) men ännu viktigare att de, som fria tänkande 
individer, även kan välja den algoritm självständigt som är lämpligast för vederbörande elev 
till att lösa det aktuella problemet.  
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1.2 Litteraturgenomgång 
I skolan färdighetstränas elever på enskilda uppgifter i matematiken men eftersom de ska 
förberedas på livet utanför skolan så bör de lära sig att se det allmängiltiga i respektive 
lösning till skoluppgiften. Professor i matematikdidaktik Christer Bergsten m.fl. (1997) talar 
om det algebraiska språket som ett nödvändigt verktyg för elever att upptäcka 
generaliseringar ur det enskilda fallet och skriver:  

”Att förstå och kunna använda formler, tabeller och diagram är därför en nödvändig 
demokratisk kompetens” (sida 9).  

Han belyser även problematiken kring att bokstäver (symboler) har en betydelse i språket och 
en annan betydelse när de används i matematiken men att det även inom funktionsläran kan 
ha olika innebörd, variabel (exempelvis x), parameter (exempelvis a1) eller konstant värde 
(exempelvis e eller i).  
   Bergsten presenterar den algebraiska cykeln vilken återges här som en triangulär upp-
ställning men med samma innebörd:  

  Händelse   

 

Tolkning 
 
 
 

 

Översättning 
 
 
 

 

Algebraiskt 
uttryck 

 
Omskrivning 

Algebraiskt 
uttryck 

Figur 1.2.1. Den algebraiska cykeln. 

En händelse som beskrivs med vardagliga ord eller bild kan översättas till ett uttryck med 
matematiska symboler, det kan omformuleras algebraiskt för att bättre beskriva fenomenet 
och eventuell frågeställning. Den sista fasen består i att tolka det bearbetade matematiska 
uttrycket till vardagligt språk eller bild. Det är först när man behärskar omskrivningarna 
mellan dessa representationsformer som våra kunskaper blir användbara vid problemlösning. 
Författarna anger att den svenska skolan mest övar omskrivningsfasen, från ett matematiskt 
uttryck till ett annat matematiskt uttryck, utan någon koppling varken till eller från en 
händelse varvid matematiken upplevs isolerad från verkligheten.  

”För att uppleva kopplingen mellan verkligheten och matematiken är det viktigt att arbeta 
med funktioner laborativt” (sida 105).  

I grundskolans gamla läroplan (Lgr80) betonas att eleverna ska kunna bearbeta olika 
representationsformer, de skall kunna översätta från händelse till algebraiska uttryck 
(symbolisk ekvation), lösa ekvationen och sedan göra återkoppling till den aktuella händelsen. 
Det är precis vad den Algebraiska cykeln (figur 1.2.1) anger och det är därför den är viktig. 
Algebraiska uttryck är generella (avkontextualiserade) och kan bearbetas på samma sätt som 
de matematiska uttryck som representerar likvärdiga fenomen. Problemet ligger i att 
identifiera uppgiftens struktur och att vidare isolera de faktorer som är relevanta.  
   Vikten av variation mellan olika uttrycksformer (representationer) betonas för 
underlättandet av att varje elev själv ska kunna bygga upp en egen bild av funktionsbegreppet. 
Genom att låta elever arbeta med övergångarna graf, ord, tal och formel ”så får eleverna en 
ökad förtrogenhet med begreppen funktion och invers funktion” (sida 109).  
   Janvier (1987) har sammanfattat sin doktorsavhandling The interpretation of complex 
cartesian graph representation situations – studies and teaching experiments (1978). Han 
anser att läroböcker använder diagram och andra symboler för att utveckla en förståelse av ett 
specifikt fenomen men att övergångar mellan dessa representationsformer ofta blir 
bortglömda av pedagogerna. Han grupperar representationsformerna i fyra kategorier; 
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”Händelse, Muntlig beskrivning”, ”Tabell”, ”Graf” och ”Formel”. Han presenterar sedan en 
matris av representationsövergångar mellan dessa fyra kategorier av former:  
Tabell 1.2.2. Janviers matris.  
 To Situations,  

Verbal  
Description 

Tables Graphs Formulae From  

Situations,  
Verbal  
Description 

 
Measuring Sketching Modelling 

Tables Reading  Plotting Fitting 
Graphs Interpretation Reading off  Curve fitting 

Formulae Parameter 
Recognition Computing Sketching  

Han visar att elever ofta går en ”omväg” via en annan representationsform för att till slut 
komma till den form som önskas. Att exempelvis ge en formel från en värdetabell kan göras 
via att först konstruera en graf av värdetabellen och sedan från grafen avläsa parameter-
värdena och till slut ange den efterfrågade formeln. Elever måste se att det är mödan värt att 
lära sig en direkt representationsövergång, då vi exempelvis går från graf till ekvation måste 
grafen undersökas utifrån ekvationens parametrar. 
   I den första av tre artiklar, i en serie om funktionslära utifrån övergångar mellan 
representationsformer i tidsskriften Nämnaren, beskriver Rosén (1996) ett sätt att testa 
elevernas förmåga att bearbeta övergångar (verbal, tabell, grafisk eller formel). Rosén är 
forskare i KIM-projektet vid Universitetet i Oslo (Kvalitet I Matematikundervisning), han 
exemplifierar även med diagnoser i grundskolan, åk 5, 7 och 9. ”Målet bör vara att eleverna 
skall kunna ’översätta’ mellan dessa representationsformer” (sida 44) för att eleven ska få 
utveckla sitt eget funktionsbegrepp. Precis som Bergsten (1997), så poängterar han att 
verklighetsanknytningen blir lättare för elever som har en god förmåga till omvandlingar 
mellan olika former. På samma sätt som för forskare så är detta upplägg med Janviers matris 
(tabell 1.2.2) bra även för vederbörande lärare som snabbt ser vilka eventuella svårigheter 
eleverna har då denne inte lyckas översätta mellan två representationsformer. Rosén (1996) 
anser att elevernas mål, gällande funktionslära, bör vara att ”översätta” mellan olika 
representationsformer, exempelvis händelser i vardagsspråk, grafisk framställning och 
formler. Genom att utmana elever med frågor, vars svar kräver en lösning i flera steg,  så 
avslöjar deras val av lösningsstrategi hur de har tolkat vad som givits i uppgiften. 
Kompetensen att genomföra strategin vittnar om en färdighet (Malmer, 2002) och att lyckas 
återkoppla detta bearbetade material till det som givits sluter den algebraiska cykeln 
(figur 1.2.1).  
   De båda professorerna Vinner och Dreyfus (1989) undersökte kopplingen mellan studenters 
begreppsbild (Concept images) och den formella definitionen (Definitions) av funktions-
begreppet hos 271 högskolestudenter (college) och 36 verksamma högstadielärare (junior 
high school). När de pratar om begreppsbilden så avser de mängden av alla mentala 
föreställningar av funktionsbegreppet (bilder, symboler, diagram, grafer o.s.v.) hos deltagaren 
ifråga. Begreppsbilden baseras på individens tidigare erfarenheter och behöver inte 
överensstämma med definitionen av funktionsbegreppet och ett av resultaten visar att nivån 
av matematikintensivitet på studierna står i direkt relation till hur nära begreppsbilden ligger 
definitionen hos studenter. När bilden och definitionen inte sammanfaller så kan det inträffa 
att studentens tankebana avviker från lärarens tilltänkta väg varvid det är viktigt för läraren att 
känna till studenternas begreppsbild. Även de elever som kan ge en korrekt definition 
använder oftast funktioner praktiskt med utgångspunkt från den begreppsbild som eleven själv 
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byggt upp. Detta inkonsekventa fenomen framträder då vederbörande elev upplever en 
konflikt i tankebanan, begreppsbilden ”vinner” oftast över definitionen men Vinner m.fl. 
(1989) anger att detta ibland kan bero på avsaknaden av stimulering till aktivering av detta 
tankeschema. En viktig sak från deras undersökning med högskolestudenter som berör den 
här undersökningen med gymnasieelever är vilken den huvudsakliga begreppsbilden av en 
funktion är, dels hos de som läst ”avancerad” matematik (kurs D) och dels hos verksamma 
lärare.  
   Urvalet (slutligen 307 av ursprungligen 511 personer) delades in i fem kategorier utefter den 
nivå i matematik som krävs för det huvudämne som studenten läser, 58 studenter hade 
matematik eller fysik som huvudämne och därmed läst motsvarande kurs D och 36 deltagare 
var lärare. Undersökningen visade att 39 av 58 studenter som läser fysik eller matematik och 
28 av 36 högstadielärare angav någon av följande två kategorier av begreppsbilder.  

− ”Motsvarighet” (Correspondence).  
Varje x i definitionsmängden svarar mot ett, och endast ett, y i värdemängden.  

− ”Beroenderelation” (Dependence relation).  
Beroendet mellan två variabler (x och y).  

Hur ligger det till i Sverige, har elever en allmängiltig begreppsuppfattning av matematiska 
funktioner? Undersökningens specifika syfte är att klargöra ifall gymnasieelevers färdighets-
träning i skolan med funktionsläran gör dem kompetenta att ”översätta” mellan olika 
representationsformer och i förlängningen kunna använda dem i konkreta händelser utanför 
skolan, uppsatsens bidrag är uppvisandet av de eventuella brister som elever har 
(representationsövergångar) men ändå krävs för att kunna bygga upp en allmängiltig 
uppfattning om det matematiska funktionsbegreppet (Rosén, 1996).  

1.3 Frågeställning 
I vilken utsträckning kan den svenska skolans gymnasieelever (populationen) använda en 
funktion?  
   Denna undersökning vill ge svar på följande två frågeställningar:  

1) I vilken utsträckning behärskar gymnasieelever att använda funktioner med 
förtrogenhet?  

2) Ökar färdigheten i att använda funktionsbegreppet i takt med ökad kunskap som har 
förvärvats i skolan?  

Förutom färdigheten att beräkna numeriska svar så som beskrivs av Malmer (2002) så bör 
gymnasieelever kunna tillgodogöra sig information från en graf, värdetabell eller en händelse 
och sedan formulera sig i ett alternativt symbolspråk som de sedan kan återkoppla till det som 
var givet. Har gymnasieeleverna fått träna på övergångar mellan funktionsbegreppets olika 
representationsformer och på så sätt fått en möjlighet att göra sig förtrogen med detta begrepp 
eller har eleverna färdighetstränats genom att enbart träna på ett urval av dessa övergångar ett 
upprepat antal gånger? 
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2 METOD  
Utifrån kursplanen för kurs B i matematik på gymnasieskolan (Utbildningsdepartementet, 
2000) så konstruerades testfrågor med avsikt att utröna gymnasieelevernas förtrogenhet med 
funktionsbegreppet, diagnosen av Rosén (1996) inspirerade också till utformningen av testet. 
Strukturen på frågeformuläret (bilaga) är uppbyggt på de tre hörnstenarna Graf, Händelse och 
Formel från den algebraiska cykeln (figur 1.2.1) där respektive representationsform ska 
bearbetas till de båda andra. För cykelns tillämpning av funktionsbegreppet gjordes följande 
triangulära schema:  

  Händelse   

 

Tolkning 
 
 
 

 

Översätt 
 
 
 

 

Graf Omskrivning Formel 
Figur 2.1. Den anpassade algebraiska cykeln med riktningar åt båda håll.  

Här kan Janviers matris (tabell 1.2.2) användas på ett naturligt sätt för att tolka resultatet men 
utmaningen låg i att hitta en svårighetsnivå på frågorna så att de skulle komma att 
diskriminera elever i urvalets tre interna grupper (kurserna C – E). Testet (bilaga) måste vara 
diskriminerande för att differentiera urvalsgruppen angående vilka som har kompetensen att 
bearbeta den aktuella funktionsformen och att försöka påvisa eventuella brister och var dessa 
tillkortakommanden låg. Testfrågorna provades på en pilotgrupp samt de tilltänkta klassernas 
lärare vilka alla kom med konstruktiv kritik.  
   Även frågor om elevens bakgrund ställdes upp för att ge relevant information om respektive 
elev. Elevernas svar på dessa bakgrundsfrågor bearbetades genom att tilldela många svar ett 
lämpligt numeriskt värde vilket redovisas enligt följande:  

I. Namn och Klass gav den information som behövdes för att den specifika eleven ifråga 
kunde identifieras till en intervju om så önskades.  

II. Kön [Nomialskala] konverterades till följande numeriska värden:  
Kille Tjej 

0 1 
Den här informationen skulle ge en bild av urvalet, andelen tjejer.  

III. Antalet (hela) terminer [Intervallskala] sedan som eleven läste kurs B i matematik är 
relevant på så sätt att kunskaper som kom från kursen kan ha fallit i glömska hos 
eleven ju längre sedan det var som kursen lästes. En elev som exempelvis avslutade 
kurs B under vårterminen 2010 tilldelades siffran tre (3) för den här informationen då 
det gått tre hela terminer sedan kursen bearbetades aktivt av eleven.  

IV. Betyg [Intervallskala] (G, VG eller MVG) omvandlades till samma numeriska värden 
som används för beräknandet av en elevs jämförelsetal, nämligen:  

G VG MVG 
10 15 20 

Den här informationen ska uppvisa kunskapsfördelningen i matematik B.  
V. Kurs i matematik som eleven läser just nu delade in urvalsgruppen i tre mindre 

grupper, varje elev tilldelades Grupp C, Grupp D eller Grupp E beroende på vilka 
förkunskaper eleven har. Den här informationen ger grupperingar i urvalet som ska 
belysa frågeställning 2.  



 6 

VI. Självuppfattningen [Nomialskala], ifall eleven själv ansåg sig vara förtrogen med 
funktionsbegreppet, hade för avsikt att utröna ifall respektive elev betraktade sin 
förvärvade kunskap som ”tillräcklig”.  

Till slut lades förfrågningar ut till de klasser som ansågs lämpliga (gymnasieprogram, 
sammansättning, förkunskap, tillgänglighet osv.) om medverkan till undersökningen via 
besök till lärarrum på olika skolor.  

2.1 Urval 
Till undersökningen önskades ett så stort underlag som möjligt för att få en stor tillförlitlighet 
på resultatet varvid alla (kommunala) skolor i Gävle tillfrågades om klasser som kunde och 
ville delta i undersökningen, det gjordes inga preferenser om vilket program som klassen gick 
så länge som det skulle komma att finnas fler än ett enda program representerat i urvals-
gruppen. likaså fanns avsikten att det skulle finnas fler än en nivå av matematikintensiviet hos 
programmen som de medverkande klasserna representerade i urvalet vilket också införlivades. 
Det är viktigt att deltagarna i studien har olika bakgrunder för att få en så rättvis bild av den 
generella gymnasieeleven som möjligt. Förutom etablerade kontakter med många gymnasie-
lärare så kontaktades även nya skolor och klasser där ingen tidigare kontakt tagits. Det blev 
ett slumpmässigt urval där möjlighet till deltagande styrdes av faktorer som inte kunde 
påverkas av gymnasieelever i större utsträckning än att de (på individnivå) hade möjligheten 
att avböja medverkan i undersökningen. Egentligen bestod slumpen i tillfället för besöket till 
lärarrummet och då kontakt togs med lärare till klass med önskvärda preferenser men att 
tilldelas möjligheten att få delta i studien var ett förfarande som fortfarande stod över de 
deltagande eleverna. Det var önskvärt att urvalet skulle motsvara en generell gymnasieklass så 
att det var nästan lika många tjejer som killar (genusperspektiv) och att alla betygssteg (G – 
MVG) fanns rättvist fördelat. Resultatet blev att det deltog totalt N = 59 stycken 
gymnasieelever i den här undersökningen (55,9% tjejer). Även om det på förhand inte fanns 
någon information om betygen hos eleverna i de klasser som tillfrågades att delta i 
undersökningen så visade det sig att alla betygskategorier fanns representerade i urvalet 
väldigt rättvist. 

 
Diagram 2.1.1. Betygsfördelningen i urvalsgruppen.  

Cirkeldiagrammet 2.1.1 visar att urvalet representerade de tre olika betygsstegen väl, ungefär 
en tredjedel på respektive betyg. Av de n = 58 gymnasieelever som angav sitt betyg i kurs B i 
matematik så visade det sig vara relativt jämt fördelat, medelvärdet för urvalets 
jämförelsepoäng 15,09x ≈ .  
   Eftersom det är begreppet funktion som ska testas (frågeställning 1), vilket introduceras i 
kurs B, så är det elever som läser matematik i de efterföljande kurserna (C – E) som får utgöra 
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urvalet. ”Förkunskapskravet” på det utdelade materialet sattes till ”Godkänd i kurs B”. 
Studien avsåg även utröna ifall förtrogenheten ökar i förhållande med att kunskapen fördjupas 
(frågeställning 2) varvid varje deltagare tilldelas en intern grupp (C – E) beroende på vilken 
kurs i matematik som påbörjats (inte nödvändigtvis avslutats). Majoriteten i urvalet läste kurs 
D i matematik.   

 
Diagram 2.1.2. Grupptillhörighet i urvalsgruppen.  

Hälften (49%) av eleverna som deltog i undersökningen läste kurs D samtidigt som det var 
relativt jämnt fördelat i den andra halvan av urvalsgruppen i hur många som läste kurs C och 
kurs E.  
   Eftersom kunskap är en ”färskvara” så är det relevant att redovisa hur länge sedan det var 
som eleverna läste kurs B.  

 
Diagram 2.1.3. Termin då andelar av urvalet läste kurs B i matematik.  

Diagram 2.1.3 visar grupperingar av hur lång tid som förflutit sedan respektive elev läste kurs 
B. Då testet genomfördes under vårterminen (vt -12) så var det fyra terminer sedan en klar 
majoritet av urvalet (64,4%) läste den kursen.   

2.2 Datainsamlingsmetod 
Frågeställningarna avsågs belysas genom att låta eleverna utföra ett skriftligt test. Testet 
designades strukturellt så att respektive elev gavs alla de tre representationsformer av en 
matematisk funktion som finns i den algebraiska cykeln (figur 1.2.1) men vid olika uppgifter 
och skulle därpå bearbeta det som givits till en annan form som fortfarande representerar en 
matematisk funktion. Testets funktionella syfte var att påvisa kompetens eller brist hos eleven 
i den aktuella representationsövergången. Det här upplägget gjorde det enkelt att få en 
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överblick av elevernas resultat genom Janviers matris (tabell 1.2.2). Elevernas svar bokfördes 
utifrån grupptillhörigheten i urvalet för att, vid analyseringen av den insamlade datan, lättare 
kunna se trender och besvara frågeställning 2.  

2.3 Procedur 
Även om ordet prov medför att elever anstränger sig mer så undveks ordet prov i största 
möjliga grad i denna urvalsundersökning då det är starkt förknippat med att avge det svar som 
faktiskt är korrekt, det här testet avsåg undersöka vad respektive elev betraktade som korrekt.  
   Utifrån direktiv för god forskningsetik (Johansson, 2006, sida 29f) så utformades först ett 
missivbrev så att deltagarna fick tillbörlig information om undersökningens syfte, frivilligt 
deltagande med möjlighet till avbrott i studien, garanterad anonymitet i publicerat material, 
vikten av att delta, redovisning av inlämnade svar samt hur eventuella oklarheter besvaras. De 
elever som deltog i denna undersökning var allihopa straffmyndiga och målsman varken 
tillfrågas eller informeras om att deras barn medverkade i undersökningen. Syftet med att på 
samma sida efterfråga elevernas namn då anonymitet tidigare utlovats är att en enskild elev 
måste kunna identifieras till en eventuell intervju. Deltagarnas namn har aldrig bokförts eller 
parats ihop med analyser kring svaren, varje blankett som lämnats in har direkt tilldelats en 
unik alfanumerisk pseudonym vilken har använts i det excel-ark som bearbetat de inlämnade 
svaren för tolkning av förtrogenhetsnivå.  
   Testfrågor konstruerades som tillsammans med missivbrevet och frågor rörande elevens 
bakgrund utgjorde vad som hädanefter i uppsatsen kommer att refereras till som 
Undersökningen (vilken bifogas som bilaga). Svaren till bakgrundsfrågan om 
självuppfattningen vidareanalyserades inte i denna undersökning då många deltagande elever 
korrigerat sitt svar i efterhand utifrån upplevelsen av testet vilket de erkände när de lämnade 
in testet.  
   För att säkerställa kvalitén på undersökningen så testades formuläret i sin helhet i ett 
förförsök på en fristående grupp vilka ombads lämna kommentarer om bl.a. struktur (”förstod 
du frågan?”, ”vilket svar ska avges?”) – har uppgifterna formulerats med ett korrekt och 
lättförståeligt språk? Pilotgruppen utgjordes av högskolestudenter med ålder och matematisk 
erfarenhet som väsentligen motsvarade urvalet. Pilotgruppen kom med konstruktiva åsikter 
om frågornas formuleringar, tydlighet och ordval, deltagarna i pilotgruppen hade alla avslutat 
kurs B i matematik vilket också var ”förkunskapskravet” för deltagarna i den riktiga studien. 
På inrådan av pilotgruppen så skrevs missivbrevet och bakgrundsfrågorna ihop på samma 
papper för att avdramatisera framställningen av undersökningen, rubriken Missivbrev 
ändrades också till Introduktionsbrev för att ge en mer avslappnad atmosfär i testsalen vilket 
var önskvärt. Denna pilotstudie visade också att frågorna i testet gav de svarsformuleringar 
som var önskvärda för analys och vidare belysning av undersökningens frågeställningar. Även 
matematiklärarna till de klasser som accepterat deltagande i studien fick möjlighet att yttra sig 
angående undersökningens utformning, de bidrog med ovärderliga åsikter gällande ordval 
som ”deras” klass är van med dels från läraren själv men också från läroboken som de 
begagnat vilket förhindrar bortfall p.g.a. språkförbistringar. Vid delen om bakgrundsdata så 
framfördes åsikter från pilotgruppen om att Namn och Betyg kunde betraktas som känsliga 
frågor beroende på hur eleven klarade av testuppgifterna men undersökningen står inte och 
faller med dessa frågor (eleven behöver inte ange denna information) utan är medtagna för att 
möjliggöra en intervju och för att få en bättre syn på urvalet, intervjuer planerades men 
genomfördes inte p.g.a. tidsbrist.  
   En sammanfattning av introduktionsbrevet lästes upp i början av varje testtillfälle då det 
misstänktes att den informationen annars skulle förbises av eleverna. Det betonades att testet 
inte skulle betraktas som ett traditionellt prov där det gäller att få så många poäng som möjligt 
utan att de skulle skriva så mycket (korrekta) saker som de kände till, även då de visste med 
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sig att de kanske inte kunde ge ett fullständigt korrekt svar på det som efterfrågades. Testets 
tid begränsades till 60 minuter då det var den kortaste testtiden som jag hade tillgång till för 
de deltagande klasserna och testtiden skulle vara densamma för alla  medverkande grupper för 
att undvika ett skevt resultat.  
   För att ge eleverna en mer avslappnad miljö som skiljer sig från den som eleverna är vana 
vid under sedvanliga provtillfällen så presenterades ett fikabord med saft och kaka vilket de 
fick hämta själva, när som helst under testtiden, med två förbehåll:  

1. Respektive elev ansvarade själv för att städa undan skräpet (plastmuggar, smulor och 
inslagspapper runt kakorna).  

2. Det skulle vara tyst i salen under hela testtiden (även då fika hämtades) då det 
betonades att det var ett enskilt arbete som skulle utföras.  

Förutom kostnaden för fika (saft, vattendunk med ventil, plastmuggar samt tilltugg) och resor 
(bensin och parkeringsavgifter) till de olika skolorna som deltog i undersökningen så var 
kopieringen av formuläret den största utgiften i den här undersökningen, det 10-sidiga 
undersökningsformuläret hade förberetts till 75 elever. Undersökningsformuläret besvarades 
direkt på plats när det delats ut i en bokad sal på deltagarnas skola. Alla klasser gavs samma 
miljö att skriva testet i så långt det var möjligt; samma muntliga genomgång, samma ljudbild 
(tyst), samma fikabord, samma uppsättning av tillåtna hjälpmedel och skrivtid etc.  
   Då undersökningen avsåg utröna förtrogenheten hos elever så var ett korrekt angivet svar av 
sekundär natur, det viktiga var att försöka analysera hur eleven lagt upp sin lösningsstrategi 
och vilka anledningar som leder till ett eventuellt misslyckande av att utföra den strategin. 
Flera generella frågeställningar formulerades till varje testfråga (se 2.4 Analysmetod) som 
tillsammans skulle ge en helhetsbild av kompetensen hos en godtycklig elev att lösa snarlika 
uppgifter som den aktuella. Efter en första överblick av svaren till testet uppfattades vissa 
trender som inte tidigare varit påtänkta vilket medförde ytterligare frågeställningar att 
analysera. De öppna frågeställningarna, som exempelvis fråga 7, var mest tidskrävande att 
analysera, frågor med ett på förhand givet korrekt svar gick snabbare att analysera då det 
enbart var elevens val av algoritm till uppgiften i fråga som betraktades. När analyseringen av 
svaren avklarats så presenterades resultatdelen för deltagande klasser genom en power point-
fil. Samma tidsbrist som helt förhindrade de planerade intervjuerna begränsade även antalet 
återbesök till det enda där jag uttryckligen lovat redovisa resultatet.  

2.4 Analysmetod 
Varje givet svar från eleverna analyserades genom en uppsättning frågeställningar som 
formulerats utifrån den aktuella representationsövergången. Till exempelvis fråga 1a 
(övergången från graf till formel) betraktades bland annat ifall uttrycket för riktnings-
koefficienten (k) angivits korrekt och de svar som inte angivit ett korrekt uttryck för k så 
bokfördes vari felaktigheten låg, exempelvis inverterat uttryck, för att se hur stor andel av 
urvalet som hade/saknade snarlik kompetens i att lösa uppgiften. Svaret till respektive 
analyseringsfråga kodades binärt som en etta (1) eller nolla (0) beroende på ifall eleven ifråga 
betraktat testfrågan så som analysfrågan var formulerad eller inte. Ett korrekt utförande, med 
avseende på analyseringsfrågan, bokfördes med 1 och ett felaktigt utförande bokfördes med 0. 
Svaren på analysfrågorna (0 och 1) bokfördes i en datamatris i datorprogrammet Microsoft 
office Excel 2007 där varje rad svarade mot ett specifikt formulär (responderande elev) och 
varje spalt svarade mot en specifik analysfråga (variabel). Analysfrågorna besvarades utifrån 
den enskilde eleven och var positivt formulerade så att det inte gjorde något att 
datorprogrammet inte skiljer på ett nekande svar (0) på analysfrågan eller ifall det rörde sig 
om ett bortfall på testfrågan (tom cell i excel-arket). Efter bokföringen sammanställdes 
analysfrågorna som andelar av urvalet som betraktat variabeln när de försökt lösa 
testuppgiften genom att summera alla ettor (jakande) hos respektive analysfråga (spalt).   
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   Svaren har bearbetats internt i grupperna (C – E) likväl som för hela urvalet. Svaren på 
respektive fråga har sedan sammanställts för att representera både gruppen och urvalet som 
helhet. Elevernas svar på testdelen analyserades utifrån Janviers matris (tabell 1.2.2):  
Tabell 2.4.1. Uppgifter i testet som svarar mot en viss bearbetningsprocess.  
 To Situations,  

Verbal  
Description 

Tables Graphs Formulae From  

Situations,  
Verbal  
Description 

  Uppg. 5 Uppg. 6a 

Tables Uppg. 2c  Uppg. 9c Uppg. 1b 

Graphs Uppg. 2a 
Uppg. 4b Uppg. 4a  Uppg. 1a 

Uppg. 3 

Formulae 
Uppg. 6b,  

c och d 
Uppg. 7 

Uppg. 9a Uppg. 8  

Testet täcker alla övergångar mellan de representationsformer i den anpassade algebraiska 
cykeln (figur 2.1) som Bergsten (1997) anser är nödvändiga.  
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3 RESULTAT  
Eftersom det här inte är ett sedvanligt test där eleverna tilldelas poäng för korrekt svar utan en 
slags utvärdering av vilken nivå av förtrogenhet som eleverna har gällande funktions-
begreppet så redovisas först en lösningsstrategi (algoritm) tillsammans med det korrekta 
svaret och sedan redovisas elevernas sammantagna resultat. En elev kan ge ett felaktigt svar 
men ändå ha gjort många korrekta saker på en uppgift, eleven kan exempelvis ha gjort upp en 
plan och utfört beräkningarna men enbart kanske missat ett negativt tecken och därmed också 
missat det fullständigt korrekta svaret. Vissa elever är snubblande nära att ge ett korrekt svar 
samtidigt som andra elever inte ens lämnar startgropen, bland de som inte ger rätt svar så är 
kompetensen väldigt differentierad. Av den här anledningen presenteras ett möjligt sätt 
(strategi) att lösa uppgiften före det att elevernas resultat och deras eventuella tillkorta-
kommande redovisas, på så sätt kan varje läsare själv få bilda en egen uppfattning om hur 
nära eleverna är att ge ett korrekt svar och i förlängningen avgöra hur pass förtrogna de är 
med funktionsbegreppet. Den inkluderade korrekta lösningsstrategin ska inte tolkas som det 
enda sättet att lösa uppgiften (ett facit i ett undervisande syfte) utan fyller alltså ett forskande 
syfte då det belyser hur pass nära eleverna är att ge ett fullgott svar. 
   Det utdelade undersökningsformuläret presenteras i sin helhet som en bilaga där fråge-
ställningarna anges exakt.  

3.1 Testfråga 1.  
Den här frågan testar representationsövergången från graf till formel.  
   Utifrån en rät linje i ett koordinatsystem med algebraiska beteckningar kunna ställa upp den 
genererande funktionen och sedan vidare kunna identifiera parametrarna, ersätta dessa med 
numeriska värden och sedan beräkna funktionsvärdet för ett givet x. 

Korrekt svar (1 a):  
Den räta linjens ekvation y = k·x + m med de två punkterna (x0, 0) och (0, y0) ger riktnings-

koefficienten 0 0

0 0

0
0

y yk
x x

−
= = −

−
 samtidigt som grafen skär y-axeln i m = y0 ger ekvationen 

0
0

0

yy x y
x

= − ⋅ +  

Elevernas resultat (1 a):  
Av de N = 50 elever som tog sig an denna uppgift så var det 4% (2 elever) som gav en 
fullständigt korrekt symbolisk ekvation.  
    Av alla svar på den här frågan så angav 14% (7 stycken) av eleverna ett korrekt k-värde, 
30% (15 stycken) av svaren missar enbart den negativa angivelsen av lutningen (riktnings-
koefficienten) sådan att de satt k = y0/x0. 20% (10 stycken) hade blandat ihop (inverterat) 
täljare och nämnare och satt |k| = x0/y0.  
   50% (25 stycken) av eleverna angav m-värdet korrekt, 14% (7 stycken) angav det negativa 
y0-värdet sådant m = -y0 > 0.  
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Diagram 3.1.1. Andelen elever som har en korrekt eller nästintill en korrekt funktion.  

Korrekt svar (1 b):  
0

0
0

7 57 7 28
19

yy x y y
x

−
= − ⋅ + ⇒ = − ⋅ − = −

−
 

Elevernas resultat (1 b):  
Av de N = 36 elever som tog sig an denna uppgift så angav drygt 11% (4 stycken) av dem ett 
korrekt y-värde, 72% (26 stycken) hade fått ett korrekt funktionsvärde utifrån den funktions-
uppställning som eleven ifråga arbetat fram i föregående uppgift (felaktig formel). Totalt hade 
drygt 83% (30 stycken) tilldelat alla parametrar i sina ekvationer numeriska värden och sedan 
beräknat uttryckets värde.  

 
Diagram 3.1.2. Andelen elever som kan ersätta parametrar med  numeriska värden och beräkna formelns värde. 

Totalt 83% klarade av att ersätta parametrar med numeriska värden korrekt i en formel, 72% 
använde den felaktigt framarbetade formeln från a-uppgiften som inte var kopplad till den 
givna grafen i uppgiften och svaret blev därför felaktigt.  

3.2 Testfråga 2.  
Den här frågan testar elevernas förmåga att beskriva en graf i ord.  
   Normalfördelningskurva är egentligen ingen funktionskurva så som eleverna har lärt sig 
begreppet kurva men är en vanligt förekommande kurva i statistiken vars form vittnar om 
egenskaper som är jämförbara med grafer som eleverna har lärt sig tolka.  

Korrekt svar (2 a):  
Kurvan förekommer i statistiken hos sannolikheter som är normalfördelade.  
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Elevernas resultat (2 a):  
Av de N = 46 elever som svarade på denna fråga så angav ingen elev i urvalsgruppen ett 
korrekt svar på denna fråga.  

Korrekt svar (2 b):  
Normalfördelningskurva alternativt Gauss-kurva eller ”Klock”-kurvan.  

Elevernas resultat (2 b):  
Ingen elev i urvalsgruppen svarade korrekt på denna fråga.  
   Av de N = 46 elever som svarade på denna fråga så angav drygt 39% (18 stycken) att det 
var någon sorts andragradsfunktion.  

Korrekt svar (2 c):  
Symbolen µ är hela populationens teoretiska medelvärde (lägesmått) och σ är dess standard-
avvikelse (spridningsmåttet).  

Elevernas resultat (2 c):  
Ingen elev i urvalsgruppen svarade korrekt på denna fråga.  
   Den grekiska bokstaven my (µ) är vanligt förekommande inom naturvetenskapen och nästan 
hälften (21 stycken av 46) av eleverna angav prefixrepresentationen µ = 10-6 (mikro-) på 
något sätt.  
   Nästan 11% (5 stycken av 46) av eleverna använder namnet omega (ω) när de beskriver den 
andra symbolen sigma (σ).  

Ett godtagbart svar (2 d):  
Gauss ”klockkurva” är symetrisk kring typvärdet µ och multiplar av standardavvikelserna 
(n·σ) inrymmer procentsatserna 34,13%, 13,59%, 2,14%, 0,13%, … räknat från µ och utåt.  
   Kurvan används bl.a. för längder, IQ osv.  

Elevernas resultat (2 d):  
Av de N = 24 elever som tog sig an denna uppgift så angav 20 stycken av dessa (minst) en 
korrekt iakttagelse. De två vanligast förekommande iakttagelserna av kurvan var dess 
symmetri samt symbolen som den var symetrisk kring (typvärde).  

 
Diagram 3.1.3. Frekvensen av de två vanligaste observationer hos grafen till normal-fördelning.  

En, och endast en, elev gav (de korrekta) procentsatserna i heltalsform (34, 14 och 2) till det 
motsvarande intervallen.  
   Nästan 22% (10 stycken) gjorde tolkningen att funktionen enbart ger utslag i intervallet 
[µ-3·σ, µ+3·σ].  
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3.3 Testfråga 3.  
Den här frågan testar representationsövergången från graf till formel.  
   För att isolera representationsövergången till just den aktuella så har de numeriska 
angivelser som gymnasieelever finner i läroböckerna på liknande uppgifter i 
koordinatsystemet ersatts med algebraiska beteckningar. Denna åtgärd omintetgör omvägen 
via en värdetabell, representationsövergången måste ges direkt.  

Korrekt svar:  
Funktionen har nollställena x1 = a och x2 = b sådant att den eftersökta funktionen har 
nollprodukten (x – a)·(x – b) = x2 – (a + b)·x + a·b.  
   Funktionen har även en slags korrigeringsfaktor f som anpassar parabelns form så att den 
går igenom någon tredje känd punkt (koordinat) förutom de som ligger på x-axeln sådan att 
den eftersökta funktionen y = f·(x – a)·(x – b). Denna skalfaktor (f) utgör en slags partikulär-
lösning till den allmänna nollprodukten (x – a)·(x – b) som återfinns i de oändligt många 
parabler som korsar x-axeln i a och b . Vi känner till två koordinater, nämligen (v, k) samt 
(0, m), varvid vi kan ge något av följande två uttryck till faktorn f:  

I. Extrempunkten, koordinaten (v, k) medför k = f·(v – a)·(v – b) där 
2

a bv +
=  sådan att 

( )2
4kf

b a
= −

−
 och 

( )
( ) ( )2

4ky x a x b
b a

= − ⋅ − ⋅ −
−

.  

II. Skärningen med y-axeln, koordinaten (0, m) medför m = f·(0 – a)·(0 – b) sådan att 
mf

a b
=

⋅
 och ( ) ( )my x a x b

a b
= ⋅ − ⋅ −

⋅
.   

Skärningsvärdet m kan beräknas givet ett extremvärde y = k eller vice versa sådant att 

( )
( )2

2

4
4

m b ak a bm k
a bb a

⋅ −⋅ ⋅ ⋅
= − ⇔ = −

⋅ ⋅−
 och båda dessa ekvationer får betraktas som lika riktiga.  

Elevernas resultat:  
Av de N = 41 elever som tog sig an denna uppgift så var det ingen som gav ett korrekt svar 
trots att flera snarlika uppgifter finns i läromedlen.  
   Nästan hälften (19 stycken) av eleverna angav nollställena via exempelvis nollprodukten 
[y = (x – a)·(x – b)] eller i skrift.  
   Nästan 37% (15 stycken) av eleverna försöker anpassa funktionen med en skalfaktor (f) 
sådan att grafen går genom de givna koordinaterna (0, m) och (v, k), ingen elev lyckas med 
denna bedrift.  
   Drygt 17% (7 stycken) av eleverna anger att det är en negativ parabel.  
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Diagram 3.1.4. Inverkande faktorer för form och position hos en parabel.  

   Det är en slump att staplarna redovisar 100% av det antal elever som tog sig an denna 
uppgift (41 stycken), någon elev kan ha angivit flertalet faktorer som inverkar på parabelns 
form och position samtidigt som någon elev kan ha missat alla relevanta faktorer.  
   Drygt 12% (5 stycken) använde sig av ”pq-formeln” på något sätt för att försöka närma sig 
en lösning.  
   Drygt 29% (12 stycken) angav en funktion på formen y = k·x + m.  

3.4 Testfråga 4.  
Den här frågan testar representationsövergången att beskriva en graf med ord.  
   Avläsningen på a-uppgiften avser  leda in elevens tankar på π ≈ 3,14 för att sedan i 
b-uppgiften formulera sig tydligt att kvoten mellan en godtycklig cirkels omkrets och dess 
diameter är konstant m.h.a. den givna ansatsen – det är kopplingen till Arkimedes konstant 
som eleverna testas på.  

Korrekt svar (4 a):  
Funktionsvärdet y = π, närmevärden i intervallet 3,10 3,15y≤ ≤  har godkänts. Hos räta 
linjens ekvation y = k·x + m, för ett konstant y-värde, så är x-termen k·x = 0.  

Elevernas resultat (4 a):  
Av de N = 53 elever som tog sig an denna uppgift så angav drygt 94% (50 stycken) ett svar i 
intervallet 3,10 ≤ y ≤ 3,15.  
   Drygt 81% (43 stycken) av eleverna angav approximeringen y ≈ 3,14 och 13% (7 stycken) 
gjorde en koppling till π.  
 

 
Diagram 3.1.5. Elevers avläsningsförmåga av grafens värde.  
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Eleverna som representeras av den nedre stapeln är en delmängd av de som representeras i 
stapeln i mitten vilka i sin tur är en delmängd av de elever som på något sätt angivit en 
godtagbar approximering i intervallet 3,10 ≤ y ≤ 3,15.  

Korrekt svar (4 b):  
Utifrån respektive elevs approximering y = 0·x + m = m i föregående uppgift (4a) så har 
ramberättelsen godkänts ifall den tilldelats en tydlig och matematiskt korrekt frågeställning 
till ekvationen. Från den givna ansatsen får vi exempelvis följande frågeställning:  

Hur stor är kvoten mellan en cirkels omkrets (O) och dess diameter (d) hos en 
godtycklig cirkel med radien x > 0?  

Kvoten 2 3,14
2

O xy
d x

π π⋅ ⋅
= = = ≈

⋅
 är just den givna grafen.  

Elevernas resultat (4 b):  
Av de N = 22 elever som tog sig an denna uppgift så var det drygt 45% (10 stycken) som 
lyckades formulera en frågeställning med koppling till det värde som angivits av 
vederbörande elev i föregående a-uppgift. Av alla svar så var det drygt 18% (4 stycken) som 
formulerat frågeställningen matematiskt korrekt med avseende på att det var ett konstant 
värde för alla positiva definitioner.  
   Av de 22 svaren så var det 8 stycken elever som fortsatte med den givna ansatsen om 
Arkimedes konstant, av dessa så var det inte alla som lyckades avsluta uppgiften på det sätt 
som efterfrågats.  

3.5 Testfråga 5.  
Den här frågan testar representationsövergången från händelse till graf.  
   Utifrån den givna bilden skall eleven tillgodogöra sig information om faktorer som inverkar 
på kulans hastighet, vilka är faktorerna som inverkar positivt respektive negativt samt när 
verkar dessa (kulans position) och i vilken utsträckning (med vilken kraft)?  

Korrekt svar:  
Följande åtta punkter ger upphov till en graf som liknar den här:  

 
I. Grafen börjar på koordinaten (a, va).  

Elevernas resultat:  
Av de N = 53 elever som tog sig an denna uppgift så var det 15 grafer (28%) som 
startade från koordinaten (a, va). 
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Drygt 60% (32 stycken) av eleverna startade sin graf på y-axelns värde va, koordinaten 
(0, va). Fyra av graferna startade från axlarnas skärningspunkt.  

II. Grafen är plan i intervallet a ≤ x ≤ b, eventuellt något avtagande beroende på ifall 
eleven betraktar luftmotståndet eller omvandlingen från rörelseenergi till värmeenergi 
genom friktion som en negativt inverkande faktor på kulans hastighet.  
Elevernas resultat:  
Av de N = 53 elever som tog sig an denna uppgift så var det 47 grafer (89%) som var 
plana eller svagt avtagande i intervallet a ≤ x ≤ b.  

III. Grafen (kulans hastighet) är växande i och med att kulan passerar x = b.  
Elevernas resultat:  
Av de N = 53 elever som tog sig an denna uppgift så var det 45 grafer (85%) som var 
växande i intervallet b ≤ x ≤ c.  

IV. Grafen når sitt maximala värde nära punkten x = c då kulans bana planar ut.  
Elevernas resultat:  
Av de N = 53 elever som tog sig an denna uppgift så var det 43 grafer (81%) som hade 
en maximipunkt för definitionen x = c.  

V. Grafen är avtagande när kulan befinner sig i uppförslutningen c ≤ x ≤ d.  
Elevernas resultat:  
Av de N = 53 elever som tog sig an denna uppgift så var det 41 grafer (77%) som var 
avtagande i intervallet c ≤ x ≤ d.  

VI. Kulans hastighet v är större i punkten x = d än vad den är i punkten x = b varvid 
vd > vb.  
Elevernas resultat:  
Av de N = 53 elever som tog sig an denna uppgift så påvisade 26 grafer (49%) vd > vb.  
   11 grafer gav vd = vb.  

VII. Oavsett ifall eleven tar med luftmotstånd eller friktion som en negativt inverkade 
faktorer på kulans hastighet eller ej så ska grafen i intervallet d ≤ x ≤ e vara parallell 
med grafen i intervallet a ≤ x ≤ b eftersom kulans bana är jämförbar. Elevens 
betraktelse av kulans hastighet ska vara ekvivalenta på dessa båda intervall.  
Elevernas resultat:  
Av de N = 53 elever som tog sig an denna uppgift så var det 38 grafer (72%) som var 
raka och parallella i intervallen a ≤ x ≤ b och d ≤ x ≤ e.  

VIII. Bilden av kulans bana upphör vid x = e varvid angivelser av kulans hastighet enbart 
blir spekulativa därefter och passar därmed inte in i matematiken, grafen upphör vid 
x = e.  
Elevernas resultat:  
Av de N = 53 elever som tog sig an denna uppgift så var det 36 grafer (68%) som 
avslutades i punkten x = e. Hos de övriga 17 graferna fortsatte grafen som en rak linje i 
förlängning till den i intervallet d ≤ x ≤ e.  

Elevernas sammantagna resultat:  
Av de totalt N = 53 elever som tog sig an denna uppgift så var det drygt 13% (7 stycken) av 
eleverna som klarade av uppgiften att presentera en godtagbar graf enligt alla ovanstående åtta 
kontrollpunkter.  
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Diagram 3.1.6. Andelen grafer hos svaren från undersökningen som motsvarar resp. kontrollpunkt.  

3.6 Testfråga 6.  
Den här frågan testar representationsövergången från händelse till funktion (6 a) och vidare 
från funktion till beskrivning med elevens ”vanliga” ord (6 b-d).  
   Här testas ifall eleven kan göra en skillnad i tolkningen av snarlika uttryck så som 
exempelvis f(0) = y och f(x) = 0.  
Korrekt svar (6 a):  

( )

18,99 21,08 2,09 0,038
125 70 55
0 23,74

k

m f

− − = = = − −
 = =

 ( ) 0,038 23,74 23,74 0,038f x x x⇒ = − ⋅ + = − ⋅   

Elevernas resultat (6 a):  
Av de totalt N = 52 elever som tog sig an denna uppgift så var det hälften (26 stycken) av 
dessa elever som gav den eftersökta funktionen.  
   Av de felaktiga svaren så hade tio av dem angivits med ett positivt k-värde sådant att 
f(x) = 0,038·x + 23,74.  

Korrekt resultat (6 b):  
Den negativa riktningskoefficienten (k) kan tolkas som att ljusets längd minskar med 
0,038 cm/min.  

Elevernas resultat (6 b):  
Av de totalt N = 47 elever som tog sig an denna uppgift så var det nästan 66% (31 stycken) av 
dessa elever som gav en godtagbar tolkning av (det negativa) k-värdet. 16 av dessa 
beskrivningar inbegriper även en korrekt enhet (cm/min).  

Korrekt svar (6 c):  
Eftersom ljusets längd efter x minuter ges av funktionsvärdet f(x) så innebär det att när 
längden är f(x) = 0 så har ljuset brunnit ner.   
   Ljuset har brunnit ner efter x ≈ 625 minuter eller 10h och 25min.  
   23,74 – 0,038·x = 0 ⇔  x = 23,74/0,038 ≈ 625 .  

Elevernas resultat (6 c):  
Av de totalt N = 47 elever som tog sig an denna uppgift så var det drygt 70% (33 stycken) av 
dessa elever som gav en godtagbar tolkning av symbolspråket. Drygt 51% (24 stycken) angav 
en korrekt tidpunkt för denna händelse.  
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Korrekt svar (6 d):  
Notationen f(0) representerar funktionens värde (ljusets längd) vid tiden x = 0. Värdet 
f(0) = 23,74 – 0,038·0 = 23,74 vilket också är givet i frågeställningen som längden på det 
nyköpta ljuset.  

Elevernas resultat (6 d):  
Av de totalt N = 41 elever som tog sig an denna uppgift så var det drygt 63% (26 stycken) av 
dessa elever som gav en godtagbar tolkning av symbolspråket. Nästan 61% (25 stycken) 
angav ett korrekt funktionsvärde.  

3.7 Testfråga 7.  
Den här frågan testar representationsövergången från formel till händelse.  
Här ska eleven klargöra skillnaden på högerledets båda termer (k·x + m), hur inverkar k, x och 
m på ramberättelsen?  

Elevernas resultat:  
Av de totalt N = 41 elever som tog sig an denna uppgift så var det drygt 63% (26 stycken) av 
dessa elever som gav en godtagbar ramberättelse med en efterföljande tydlig frågeställning. 
Nästan 93% (38 stycken) elever hade tilldelat parametrarna k och m numeriska värden.  

3.8 Testfråga 8.  
Den här frågan testar representationsövergången från funktion till graf.  
Utmaningen ligger i att hitta en lämplig gradering av axlarna så att enheterna inte är lika stora 
på de båda axlarna.  

Ett godtagbart svar:  
En godtagbar graf börjar och slutar i kanten (sidan) av det givna koordinatsystemet, den 
linjära grafen är mer än ett linjesegment över en kortare utsträckning än vad som skulle kunna 
ha ritats.  
   Ett godtagbart svar måste även innehålla minst två graderingar på respektive axel så att 
dessa kan normeras (tilldelas en enhet) och därmed avgöras hur långt det är mellan två 
godtyckliga punkter i systemet, grafen ska skära den y-axeln på värdet 500.  
   Följande graf med tydlig lutning är ett fullt godtagbart exempel på ett korrekt svar:  
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Elevernas resultat:  
Av de totalt N = 40 elever som tog sig an denna uppgift så hade nästan 28% (11 stycken) av 
dessa elever givit en godtagbar graf i hela det område som det givna koordinatsystemet tillät 
beroende på hur eleven valt att gradera axlarna.  
   12 elever hade ritat en näst intill plan graf sådan att graderingarna på den horisontella axeln 
motsvarade heltalen -5 ≤ x ≤ 10, 4 elever hade sedan graderat x-axeln korrekt.  
   12 elever gav en rak linje med tydlig lutning sådan att de graderat y-axeln i multipler 
av 100, 7 elever hade sedan lyckats hitta en korresponderande gradering av x-axeln.  
   35 elever hade på något grafiskt sätt angivit att den räta linjen skar y-axeln vid m = 500.  
   13 personer underkändes för att de underlåtit sig rita en fullständigt graf, de ritade enbart ett 
segment av en korrekta graf (riktning och skärningspunkt) som de hos den ritade delen. En del 
av dessa ritade enbart en linjär graf för x ≥ 0.  

3.9 Testfråga 9.   
Den här frågan testar representationsövergången från funktion till tabell (9a) och tabell till 
graf (9c). I uppgift 9b får eleverna möjlighet att påvisa att de besitter den nödvändiga 
aritmetiska kompetensen som behövs för att kunna klassas som förtrogen.  
   Genom att ge eleverna en ekvation på en form som tydliggör två variabler så testas 
begreppen beroende och oberoende variabel, ifall de sedan bearbetar formen algebraiskt till 
något som de är vana med (y = k·x + m) så faller värdena (y) relativt snabbt ut.  

Korrekt svar (9 a):  
Algebraisk omskrivning ger räta linjens ekvation y = 1,5·x – 2,5:  

x -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
y -10 -8,5 -7 -5,5 -4 -2,5 -1 0,5 2 3,5 5 

Elevernas resultat (9 a):  
Av de N = 40 elever som tog sig an denna uppgift så var det nästan 63% (25 stycken) av dessa 
elever som gav en fullständig och korrekt värdetabell.  
   20% (8 stycken) angav (minst) ett felaktigt tecken (positivt eller negativt värde) men alla 
värden hade rätt belopp, 10% (4 stycken) hade felaktigt värde för x ≥ 2 vilka ska generera 
positiva värden.  

Korrekt svar (9 b):  

3

53 2 0 5 1,6667
3x

x x
⋅

⋅ − ⋅ = ⇒ = ≈14243 .  

Elevernas resultat (9 b):  
Av de N = 31 elever som tog sig an denna uppgift så angav nästan 94% (29 stycken) ett 
godtagbart svar, en exakt bråkrepresentation eller ett korrekt avrundat värde i decimalform.  
En elev angav felaktigt tecken på sitt svar sådant att x = -5/3.  
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Korrekt svar (9 c):  

 
Elevernas resultat (9 c):  
Av de N = 37 elever som tog sig an denna uppgift så var det nästan 46% (17 stycken) av dessa 
som gav en fullständigt korrekt graf.  
   9 elever hade plottat felaktigt beräknade punkter från värdetabellen men placerat in dessa 
korrekt i koordinatsystemet.  
   Totalt plottade drygt 62% (23 stycken) alla sina värden från tabellen i grafen, inte enbart 
koordinaterna (-5, -10) och (5, 5) och ett streck där emellan.  

3.10. Sammanfattning av resultatet:  
Eleverna använde i genomsnitt 52,1 minuter till testet.  
Av de 23 frågorna så gav:  

− De n = 16 eleverna i grupp C i aritmetiskt medelvärde 4,81Cx ≈  korrekta svar.  
− De n = 29 eleverna i grupp D i aritmetiskt medelvärde 7,55Dx ≈  korrekta svar.  
− De n = 14 eleverna i grupp E i aritmetiskt medelvärde 7,86Ex ≈  korrekta svar.  

För de 59 elever i hela urvalsgruppen så gavs det i aritmetiskt medelvärde 6,88x ≈  korrekta 
svar per elev och i medelvärde så gavs det 42,31 svar per fråga.  

   Följande tabell är en uppställning av gruppernas kvartilvärden med avsikt att söka interna 
trender i urvalet (frågeställning 2). 
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Tabell 3.1. Lägesmått som anger fördelningen av antal korrekta svar hos respektive grupp i urvalet.  
 Grupp  
 C D E Urvalet 
Största värde (ymax):  12 16 13 16 
Övre kvartilen (Q3):  7 11 11 11 
Median (Md):  3,5 7 9,5 6 
Nedre kvartilen (Q1):  2 3 5,25 2 
Minsta värde (ymin):  1 1 1 1 

Värdena i tabell 3.1 har erhållits m.h.a. datorprogrammet Microsoft office Excel 2007 genom 
kommandot ’KVARTIL(’matris’;0-4)’.  
 



 23 

4 DISKUSSION  

4.1 Sammanfattning 
Är gymnasieelever förtrogna med funktionsbegreppet så att de kan göra de nödvändiga 
översättningarna som behövs mellan olika representationsformer för att ha utvecklat ett eget 
generellt funktionsbegrepp enligt Rosén (1996)? Nej, gymnasieelever behärskar inte till fullo 
det matematiska funktionsbegreppet så att de kan tolka information på en given form och 
sedan översätta den till en annan önskvärd form.  
   Eftersom urvalets totala storlek var N = 59 samtidigt som det i genomsnitt svarade 42,3 
elever per fråga så blev bortfallet nästan 17 elever per fråga. Detta värde är inte nödvändigtvis 
ett antal elever som inte kunde svaret på frågan, det kan vara en grupp som inte förstod själva 
frågeställningen eller lämnade den p.g.a. tidsbrist. Då inget kan sägas med säkerhet kring 
anledning till bortfallet så har andelen korrekta svar beräknats i förhållande till det antal som 
faktiskt gjorde åtminstone en ansats till lösning.  
   När resultatet från testet sätts in i Janviers matris (tabell 2.4.1) ges en överskådlig 
sammanfattning:  
Tabell 4.1. Andelen korrekta bearbetningar från [vänsterspalten] till [övre raden] 
 To Situations,  

Verbal  
Description 

Tables Graphs Formulae From  

Situations,  
Verbal  
Description 

  13% 50% 

Tables 0%  46% 11% 
Graphs 15% 94%  2% 
Formulae 66% 63% 28%  

I celler där flera uppgifter har testat den aktuella representationsövergången så har ett viktat 
medelvärde angivits i denna cell. Då exempelvis en elev ombads beskriva notationer i en 
formel med egna ord (uppgift 6b, c och d samt 7) så divideras summan av de korrekta svaren 
hos respektive fråga (31 + 33 + 26 + 26 = 116) med det totala antalet svar på respektive fråga 
(47 + 47 + 41 + 41 = 176) och deras kvot (116/176 ≈ 0,66) är det värde som anges i cellen 
(formel som beskrivs).  
      Syftet med undersökningen var att belysa eventuella brister hos elever i övergångar 
mellan olika former av funktioner och tabell 4.1 svarar tydligt mot det syftet. Utifrån tabell 
4.1. ser vi svaret på den första frågeställningen:  
Gymnasieelever är inte förtrogna med funktionsbegreppet, många representations-
övergångar (matrisceller) har tilldelats alldeles för lågt andelsvärde. De har dock färdigheten, 
så som Malmer (2002) definierar begreppet, att bearbeta funktioner aritmetiskt:  

− 30 83%
36

≈  gjorde en korrekt beräkning av värdet på sin funktion i uppgift 1b.  

− 25 61%
41

≈  gjorde en korrekt beräkning av funktionsvärdet i uppgift 6d.  

− 29 94%
31

≈  angav den korrekta roten i uppgift 9b.  

   För att eleverna inte ska gå den omväg som Janvier (1987) pratar om, genom att exempelvis 
göra en värdetabell av en given grafs värden och sedan utifrån värdetabellen ange en 
efterfrågad funktion som svarar mot dessa värden, så har frågan som berör representations-
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övergången från graf till formel (fråga 1a och fråga 3) belagt koordinataxlarna med algebraisk 
information som dessutom ger en allmängiltighet i frågeställningen.  
   I uppgift 1a är både x0 och y0 negativa värden varvid deras kvot (k) blir positiv samtidigt 
som säkerligen de flesta elever ser att linjen har negativ lutning (riktningskoefficient), 30% av 
eleverna missar denna teckenangivelse. Ifall teckenfel och inverterad kvot enbart är slarvfel på 
den första uppgiften så kan 64% betraktas ha kompetens att klara uppgiften dessa båda 
angivelser, nu var det enbart 14% respektive 50% som gav ett helt korrekt uttryck för 
parameter k och m.  
   Ingen(!) elev gav korrekt svar på varken a-, b- och c-uppgifterna till fråga 2. De båda 
kursböcker (Holmström m.fl., 2003 & Björk m.fl., 2005) som deltagande elever använde när 
de läste kurs B har placerat normalfördelningen och den tillhörande standardavvikelsen i ett 
omfattande fördjupningskapitel längst bak i boken. Redan vid konstruktionen av testfrågorna 
så misstänktes det att läget i kursboken för kurvans teori skulle komma att utgöra faktor till en 
skev fördelning internt mellan de olika deltagande klasserna i urvalet, det spekulerades kring 
ifall det förelåg olika fokus kring kursens upplägg beroende på vilken nivå av 
matematikintensiva program som eleverna läste på gymnasiet. Antalet korrekta svar till 
testfråga 2 skulle försöka påvisa hur många elever som tillgodogör sig bestående kunskap från 
denna sorts avsnitt där eleven oftast får läsa teorin själv, detta skulle utgöra frågeställning 3. 
Föga misstänktes att svaret skulle komma att bli så pass homogent att ingen elev gav 
fullständigt korrekt svar och utan att ha något material att betrakta så ströks den tilltänkta 
tredje frågeställningen även om det är väldigt talande i sig att ingen elev gav ett korrekt svar.  
   Den sista uppgiften (2d) legitimerar dock inkluderandet av kurvan i denna undersökning 
vilket andelen korrekta svar (5/6) styrker. Kurvan representerar egentligen ingen funktion i 
den mening som gymnasieelever ser den. Kurvan anger andelar av en population för en 
variabel med vissa egenskaper, den används som en översiktlig beskrivning av populationens 
läge (µ) och spridning (σ) med avseende på denna variabel. Dess egenskaper som d-uppgiften 
efterfrågar, som exempelvis symmetri, har eleverna lärt sig betrakta genom bl.a. parabeln. Det 
är också intressant att nästan 46% kopplar symbolen µ, som anges under axeln i fråga 2d, till 
en innebörd gällande prefixet µ = 10-6 (mikro-), nästan 11% använder namnet omega (ω, en 
annan vanligt förekommande parametersymbol) när de beskriver den andra symbolen sigma 
(σ). En begränsad uppsättning högfrekventa matematiska symboler kräver att man utifrån 
kontexten kan avgöra dess betydelse. Det ska inte förekomma att funderingar kring symbolers 
beskaffenhet när en kontext är given, exempelvis betydelsen av symbolen Δ ifall den ges en 
aritmetisk kontext (förändring) eller geometrisk kontext (triangel).  
  Ingen(!) elev gav heller ett fullständigt korrekt svar på fråga 3. Till skillnad från de 
väsentligt lika uppgifter som återfinns i elevernas läroböcker så hade ytterligare ett moment 
adderats för att isolera representationsövergången att gå direkt från en graf till en funktion. 
För att eleverna inte ska gå den ”omväg” som Janvier talar om (via en värdetabell) så har 
koordinaterna angivits algebraiskt samtidigt som läromedlet av exempelvis Björk (2005) 
angivit numeriska värden. Den här frågan har dessutom det momentet att alla beteckningar 
inte används vid samma tillfälle, beroende på vilken koordinat som eleven väljer att använda 
som angivelse av ”partikulärlösningen” så används m eller k. Eleven kan inte chansa och 
använda sig av alla symboler (bokstäver). Då ingen elev svarade helt korrekt på uppgift 3 så 
kan vi dra slutsatsen att elever inte betraktar koordinatsystem ur en operationell definition.  
   På fråga 4a är det anmärkningsvärt att 6% angav ett närmevärde utanför intervallet 
3,1 ≤ y ≤ 3,15 då grafen ifråga tydligt tangerar y-axeln ovanför huvudgraderingen (y = 3,1) 
men nedanför delstrecket (y = 3,15), elevernas resonemang kring dessa felaktiga svar avsågs 
belysas genom en intervju men på grund av tidsbrist uteblev den informationen.  
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   På fråga 5 underkändes 60% av eleverna genom att inte utgå från koordinaten (a, va) när de 
börjar rita grafen, i de båda läromedlen (Holmström m.fl., 2003 & Björk m.fl., 2005) saknas 
träning i att rita grafer som inte berör den vertikala axeln.  
   Svaren till frågorna 6c och 6d är samstämmiga där eleverna har lättare att tolka symbol-
språket än att använda den abstrakta informationen för beräkningar, även då f(0) bokstavligen 
är givet i uppgiften så är det knappt 61% av eleverna som tillgodogör sig den informationen.  
   På fråga 9c har 23 av 37 elever plottat alla sina beräknade värden vilket kan vara en 
indikator på att de inte ser det linjära förhållandet mellan x- och y-variabeln i uttrycket 
3·x - 2·y = 5.  
   I tabell 3.1 ser vi att den andra frågeställningen besvaras jakande. Medianens värde (Md) 
ökar med ungefär tre poäng vid jämförelse mellan grupperna C-D-E varvid elevernas 
förtrogenhet med funktionsbegreppet ökar i takt med ökad matematikkunskap. Detta är 
inte alls ett självklart resultat eftersom testet formades utefter kursplanen till matematik B 
vilket alla deltagare läst.  

4.2 Tillförlitlighet 
Alla deltagande elever fick minst en poäng men ingen elev fick alla poäng vilket tyder på att 
diskrimineringsnivån på testet är rimlig. Pilotgruppens konstruktiva åsikter och urvalets 
kvalitativa svar antyder att frågorna i undersökningen är välformulerade. Allt material har 
samlats in på snarlika sätt vilket borgar för hög reliabilitet. Urvalet utgjordes dock enbart av 
elever från det naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet och resultatet kan därför 
inte betraktas som ett generellt resultat men den tidigare gjorda forskningen (Sissel Grønmo 
m.fl., 1997) är samstämmig med detta resultat.  
   Eftersom urvalets medianvärde (Md = 6) skiljer sig åt från det aritmetiska medelvärdet 
( )6,88x ≈  så kan t-testet inte användas för att säkerställa undersökningens reliabilitet 
angående ett representativt urval 
   Resultatet (tabell 4.1) täcker hela området som avsågs att undersöka (hög validitet), 
nämligen de representationsövergångar i funktionsläran som beskrivs i den anpassade 
algebraiska cykeln (figur 2.1).   
 
Felkällor i undersökningen 
Bortfallet från respektive fråga analyserades inte vidare. Ett fullständigt uteblivet svar kan 
bero på flertalet anledningar så som tidsbrist, brist på engagemang, språkförbistringar (olika 
modersmål och olika språkbruk lärare emellan) men också att eleven inte kunde frågan och 
hoppade över den helt och hållet. Mörkertalet här, av de som inte kunde ge ett svar, medförde 
att den procentuella andelen korrekta svar blev orättvist hög. De som gav ett korrekt svar 
jämfördes med de som svarade över huvud taget.  
   De tolkningar som gjordes av svaren till undersökningen behöver inte nödvändigtvis vara 
korrekta varvid vi får ett mätfel, det fanns ingen tid att utföra intervjuer för att tolkningen av 
svaren. Slarv vid ifyllandet av formuläret är alltid en presumtiv felfaktor vars omfattning 
aldrig kan säkerställas, enbart förebyggas.  
   Som för alla undersökningar som baseras på resultatet från ett urval så infinner sig 
”urvalsfelet” även i den här undersökningen, ett urval kan omöjligen stämma perfekt överens 
med den population som den avser representera.  

4.3 Teoretisk tolkning 
Resultaten har belyst frågeställningarna och alla analyser av elevernas svar är samstämmiga 
med tidigare undersökningar.  
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   Att symboler kan blandas ihop beskrivs av Bergsten (1996) och det vittnar också svaren till 
fråga 2c om då det gjordes kopplingar mellan den normalfördelade datans medelvärde (µ) och 
prefixet µ = 10-6 (mikro-).  
   Att 29% av svaren till fråga 3 (ange parabelns ekvation) på något sätt anger formen 
y = k·x + m kan kopplas till att elevernas erfarenheter med grafer oftast knyts an till räta linjer, 
eleven har villkorsinskränkande förväntningar på kurvan (Vinner & Dreyfus, 1989). Detta 
gäller även normalfördelningskurvan i fråga 2b som 39% av svaren i testet kallade för en 
andragradsfunktion på något sätt.  
   I skolan är träningen med representationsövergångarna hos funktionsbegreppet begränsade, 
Sissel Grønmo och Rosén (1997) anger att undervisningen mest fokuserar på övergångarna 
formel → tabell, tabell → graf och graf → tabell och undersökningen har visat följande 
andelar som klarat av respektive övergång: 63%, 46% och 94%. Skolan erbjuder väldigt lite 
träning på övergångar från graf till algebraiska uttryck, i resultatet till uppgift 1a och 3 syns 
det att det borde övas mycket mer på övergången graf → algebraiskt uttryck då enbart 2% 
klarade dessa uppgifter i det här testet.  

4.4 Praktisk tillämpning 
Även då de båda läromedlen (Holmström m.fl., 2003 & Björk m.fl., 2005) har ett omfattande 
kapitel i respektive fördjupningsdel som behandlar normalfördelningskurvan så nämns den 
inte i kursplanen från skolverket (Utbildningsdepartementet, 2000) vilket kan vara en 
anledning till att ingen elev behärskade fråga 2 i testet, eftersom fördjupningskapitlen är 
förlagda till läroböckernas slut så passerade den troligtvis obemärkt förbi eleverna. Som en 
konsekvens av detta resultat bör lärare börja introducera fördjupningsmoment under 
föreläsningsformer, inte för att dessa står någonstans i kursplanen utan för att de är så väldigt 
tillämpbara. På så sätt kan ytterligare sidor av matematiken visas upp under avslappnade 
former vilka inte är betygsgrundande utan främjar elevers intresse att söka vidare till 
högskolor/universitet med matematikintensiva studier.  
   Lärare bör också presentera koordinatsystem genom en operationell definition vilket 
underlättar övergången från graf till formel. Sedan är det olyckligt att en symbol kan ha olika 
innebörd beroende på kontexten, de elever som inte var bekanta med normalfördelnings-
kurvan var heller inte bekant med notationen µ för en populations teoretiska medelvärde utan 
försökte istället inbegripa prefixet 10-6 (”mikro”) i sin tolkning. Detta blev ett problemområde 
som inte förutspåtts. Det skulle vara intressant att forska vidare om vilka tolkningar som 
elever gör av symbolspråk som har kontextbunden definition när symbolerna presenteras i en 
kontext som är ny för eleven. Exempelvis symbolen (operatorn) \ som har en aritmetisk 
definition (division) och en annan definition i mängdlära (mängddifferens), måhända 
betraktas uttrycket A\B som en algebraisk formel (kvot) när det egentligen representerar en 
mängd bestående av alla de element i mängden A som inte finns i mängden B?  
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Är du förtrogen med det matematiska begreppet Funktion? 

Introduktionsbrev samt bakgrundsfrågor 
 
Detta formulär ligger till grund för min C-uppsats och delas ut i olika gymnasieskolor till 
avgångselever (åk 3) i olika program där elever har läst olika mycket matematik, från att ha 
påbörjat kurs C till att ha avslutat kurs E. Förkunskapskravet till denna undersökning är 
Matematik kurs B (kurskod 1202) där medverkande elever ska ha erhållit betyget Godkänd 
eller mer.  
   Efter bearbetningen av formulärsvaren så kommer det inte att kunna avgöras vem som gav 
vilka svar, enskilda svar kommer inte att redovisas. Svaren till undersökningsformuläret 
analyseras och jag söker trender bland vilka grupper som verkligen är förtrogna med det 
matematiska funktionsbegreppet. I det slutliga materialet kommer det heller inte att framgå 
vilka skolor som varit aktuella för undersökningen. I publicerat material är din medverkan 
anonym!  
   Även om vissa frågeställningar kan tillskrivas ett entydigt matematiskt korrekt svar så är det 
väsentliga med dina svar nämligen vad just Du anser är rätt. Du kommer att få ta del av dessa  
korrekta svar men först vid ett senare tillfälle då jag avser att intervjua deltagare som jag anser 
svarat på frågorna på ett intressant sätt och där jag önskar ännu mer information. Givetvis är 
det frivilligt att medverka i en eventuell intervju, det är godtagbart att medverka genom att 
besvara formuläret men att tacka nej till intervjun. Arbetet får hög tillförlitlighet (reliabilitet) 
vid hög svarsfrekvens på formuläret men deltagandet är frivilligt och du kan när som helst 
avbryta ett påbörjat deltagandet i denna undersökning utan närmare motivering eller risk för 
negativa konsekvenser.  
   Du är välkommen med eventuella frågor till min E-post nfk05hlk@student.hig.se.  

M. v. h. Henrik Lisebäck.  
 
 
 
 
 
 
 
Namn: ……………………………………………………………… Klass …………..………  
 

Kön:    
 Kille Tjej 

 
Kurs B (matematik) avslutades år ……………. termin (vt/ht) ……… med betyget ………  
 

Kurs (MaC – MaE) som  
du läser just nu:       

   Kurs C Kurs D Kurs E 
 

Anser du att du behärskar det matematiska funktionsbegreppet  
så som det presenterades i kurs B på gymnasiet?  

  

 Ja Nej 

mailto:nfk05hlk@student.hig.se


 4 

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, miniräknare och linjal.  
Skrivtid: 60 minuter.  

Grafer 
Från graf till formel 

1. Följande graf är given:  

 
 

a) Ange funktionen på formen y = k·x + m som har ovanstående egenskaper 
(skärningspunkter med axlarna):  
 
 

b) Låt 0

0

19
7

x
y

= −
 = −

  

beräkna funktionens värde för x = 57.   

 
2. Följande kurva är given:  

 
a) När tillämpas denna kurva?  

 

 

b) Vad är det namnet på den här typen av kurvor?  

 

 

c) Vilka begrepp symboliseras av de båda tecknen under axeln (µ och σ)?  

 

 

d) Ordet är fritt, beskriv det du känner till om denna kurva:  
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3. Följande graf (parabel) är given:  

 
Ange den funktion som genererat ovanstående graf med hjälp av de givna algebraiska 
beteckningarna från bilden som du anser dig behöva.   
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Från graf till händelse (text) 

4. Följande graf är given:  

 
Konstant funktionsvärde för definitionsmängden x > 0 

a) Ange ett närmevärde till grafens konstanta y-värde, grafen är parallell med x-axeln.  
 

 

 

b) Ange en frågeställning med ditt vardagliga språk som beskriver ett sådant förhållande  
som grafen visar, en funktion vars värde för ett godtyckligt x > 0 ger ovanstående  
konstant.  

En möjlig ansats (”start till lösning”) är betraktelsen av kvoten mellan en cirkels 
omkrets O = 2·π·x och dess diameter d = 2·x hos en godtycklig cirkel med radien 
x > 0.  

 
  



 7 

Händelser 
Från händelse (bild) till graf 

5. En kula rullar på en yta med hastigheten v (från engelskans velocity), rita en graf i 
nedanstående koordinatsystem som beskriver kulans hastighet (v) i intervallet 
a ≤ x ≤ e.  
Kulan har utgångshastigheten va där notationen vx ska tolkas som hastigheten v vid 
punkten (platsen) x.  
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Från händelse (tabell) till funktion 

6. Ett nyköpt stearinljus är 23,74 centimeter, du för statistik över dess längd [cm] när det 
får brinna en tid [min] och får följande tabell:  
 

Tid, x minuter Längd, f(x) centimeter 
30 22,60 
70 21,08 
125 18,99 

 
a) Ställ upp en linjär funktion (f) som anger stearinljusets längd vilket är beroende 

av hur lång tid (x) som dess låga har brunnit.  
 
 
 
 
 

b) Förklara med dina egna ord vad den här funktionens k-värde beskriver.  
En linjär funktions k-värde kan tolkas som lutningen hos dess tillhörande graf.  
 
 
 
 
 

c) Givet funktionen (f) från uppg. 6a, förklara med dina egna ord vad som menas 
med f(x) = 0 och för vilket x gäller f(x) = 0? 
 
 
 
 
 

d) Givet funktionen (f) från uppg. 6a, förklara med dina egna ord vad som menas 
med f(0) och ange f(0).   
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Formler 
Från formel till händelse (elevens språkbruk) 

7. Givet någon funktion på formen y = k·x + m.  
Ersätt parametrarna (k och m) med valfria numeriska värden och ge en ramberättelse  
(uppgift) som beskriver denna funktion.  

Här kommer jag att betrakta din förståelse av att tillämpa funktioner på denna form 
samt din förmåga att uttrycka dig matematiskt kring dessa funktioner.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Från funktion till graf 
8. Givet formeln y = 0,00001·x + 500.  

Ange lämpliga graderingar (delenheter) på respektive axel och rita grafen i 
nedanstående koordinatsystem, observera att det inte är nödvändigt att axlarna skär 
varandra i origo (0, 0) men i den här uppgiften är det nödvändigt att Du tilldelar ett 
numeriskt värde till (minst) två delstreck på respektive axel:  
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9. Givet formeln 3·x – 2·y = 5.  
a) Gör en värdetabell till den beroende variabeln y för heltalen hos den 

oberoende variabeln -5 ≤ x ≤ 5.  
x -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
y            

 
b) Beräkna roten y = 0.  

 
 
 

c) Rita grafen till den givna formeln.  
 

 
 

 
 
 


