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Definition av en funktion ur gymnasieelevers perspektiv 

”Hur utvecklade är gymnasieelevers förståelse för begreppet funktion?” 

 

Definition of a function from a high school student's perspective 

” How developed is high school students' understanding of the concept of function?” 

 

 

 

Abstrakt 
I arbetet presenteras det en undersökning om gymnasieelevers förståelse för begreppet funktion. 

Studiens syfte var att identifiera vilka definitioner av begreppet funktion skulle förekomma i 

studenternas beskrivningar samt att undersöka vilka begreppsbilder skulle samtliga studenterna 

uppvisa. Två elevgrupper deltog i undersökningen. En grupp bestod av arton elever som läste 

samtidigt matematik 3c och matematik 4. Den andra gruppen bestod av sju elever som läste 

matematik 5. Eleverna svarade på enkätfrågor som utformades med utgångspunkt i tidigare 

forskning inom ämnet. I enkäten frågades om givna kurvor och ekvationer kunde representera en 

funktion. Den insamlade data från enkätundersökningen kompletterades med hjälp av intervjuer 

med några utvalda elever. Studiens resultat antyder att eleverna förenklade oftast 

funktionsbegrepp till en ekvation, där den beroende variabeln y skulle bestämmas för ett givet 

värde på den oberoende variabeln x. Funktioner uppfattades vanligtvis som en 

beräkningsprocedur. Eleverna uppvisade också potentiella konfliktfaktorer i sina begreppsbilder. 

Majoriteten tyckte inte att graf av en cirkel kan anses vara en funktion medan de samma eleverna 

accepterade cirkelns ekvation som en representation av en funktion. Eleverna uppvisade också ett 

starkt förtroende att en funktion alltid måste kunna beskrivas med en formel. 
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1 Inledning 

Funktion är en krånglig och abstrakt idé som har ett stort nätverk av relationer till andra 

begrepp, tack vare dess mångfaldiga representationsformer och tillämpningar (Hansson, 

2006). Konceptet funktion är fundamentalt och utgör en grund till modern matematik som 

grundades bland annat av Bourbaki. Emellertid anses funktion att vara ett av de svåraste 

begreppen att lära ut i skolan (Eisenberg, 1991). Funktionsbegrepp är ett av de centrala 

innehållen inom skolmatematiken som sträcker ut sig över alla matematikkurser på 

gymnasiet, och som är väsentligt för elevernas framtida studier på högskolor, universitet 

och inte minst inom yrkesrelaterade situationer. 

 

Konceptet funktion hör till tröskelbegrepp i matematiken. För Meyer och Land (2003) 

fungerar tröskelbegreppet som “en portal till ett i början problematiskt sätt att tänka om 

någonting” (Petterson, 2011), det innebär att en individ uppnår högre medvetande och 

helt nya synvinklar på ett ämne vilket är en nödvändig faktor för utveckling. 

Tröskelbegrepp är svåra att lära, eftersom de kräver ett helt nytt sätt att tänka och inte 

minst att acceptera det som tidigare har varit otänkbart. Ett exempel på ett tröskelbegrepp 

är komplexa tal. Ett komplext tal kan skrivas som 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖, där 𝑎 och 𝑏 är reella tal, 𝑎 

kallas real del medan talet 𝑏 är imaginärdelen och det “magiska” talet 𝑖är den imaginära 

enheten som definieras att 𝑖 = √−1 vilket ger att 𝑖2 = −1. Den sistnämnde ekvationen 

förnekar allt som man har lärt sig tidigare: ett tal multiplicerat med sig självt kan inte ge 

ett negativt värde! Dock, om man har lyckats att komma över denna tröskel, öppnas det 

helt nya möjligheter i det område där begreppet tillämpas samt att individen får en ny syn 

på sina tidigare kunskaper och matematiken som helhet. Funktionsbegreppet är på samma 

sätt en slags nyckel till de bredare områden i matematiken, exempelvis till analys. Den 

uppmuntrar till reflektion om aktuella kunskaper och ger oss möjlighet att se på dessa 

från ett annat perspektiv. Genom att studera funktioner kan elever utveckla förmåga att 

uppfatta mönster och struktur och att göra generaliseringar (Olteanu, 2007), vilket är 

fundamentalt i matematikundervisning.  

 

Funktioner används omfattande i många sammanhang och inom olika ämne som fysik, 

kemi eller ekonomi. Tillämpningar av funktioner sträcker ut sig genom ett brett spektrum 

av problem, samband och processer som kan lösas eller beskrivas med hjälp av begreppet. 

Elever som möter en generell definition av en funktion, för första gången i kursen 
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matematik 1, ställs framför mer eller mindre bekanta situationer och beskrivningar av 

enkla samband, som en driftkostnad eller en likformig rätlinjig rörelse. De enkla modeller 

bygger på förstagradsfunktioner i frågan om kostnaden att driva en bill eller hur ändrar 

sig sträckan som avverkas av ett objekt under ett visst tidsintervall. Ju längre man studerar 

desto mer komplicerade blir funktioner och deras tillämpningar. I matematik 2 lägger man 

större tonvikt på andragradsfunktioner vilka har oerhört många fascinerande egenskaper 

och tillämpningar (exempelvis beskrivning av ett fritt fall och kaströrelse inom fysik). 

Man fördjupar sig vidare i exponentialfunktioner för att sedan utveckla förmågan att tänka 

baklänges vid införandet av logaritmiska funktioner. Den sistnämnde förmågan visar sig 

att vara avgörande vid bestämning av primitiva funktioner och beräkningar av integraler.  

 

 

2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras teoretiska ramverk och centrala begrepp samt resultat från 

tidigare studier, som detta arbete bygger på. Studien är ämnad att undersöka 

gymnasieelevers personliga definitioner av en funktion vilket kan skilja sig avsevärt 

bland elever, eftersom begrepp i matematiken kan uppfattas på diverse sätt. Detta medför 

att definitioner av en funktion, som elever använder (medvetet eller omedvetet), behöver 

inte vara likvärdiga. Som följd av detta, det känns naturligt att någon slags indelning av 

de olika definitionerna behöver införas. För att ge en mer allsidig bild av problematiken 

kring begreppet funktion, presenteras det också en historisk tillbakablick för att belysa 

hur begreppet har utvecklats genom tider. 

 

 

2.1 Funktioner i matematik – en historisk överblick 

Begreppet funktion anses vara ett av de mest grundläggande inom matematiken. Vissa 

författare som exempelvis Viirman (2014) hävdar till och med att funktioner är något som 

karakteriserar modern matematik. Med hänvisning till nutida definitioner, en funktion är 

en regel som gäller mellan två icke tomma mängder och som till varje element i första 

mängden (definitionsmängd) ordnar exakt ett element i andra mängden (värdemängd) 

(Hansson, 2006). Strävan att definiera vad en funktion är, förekom relativt sent i 

matematikens historia. Ordet “funktion” föreslogs av Gottfried Leibnitz i slutet av 1600-

talet för att beskriva relationer mellan geometriska objekt (tangent, kurva) och en punkt 

som rör sig längs en given kurva. Leibnitz och Newton var intresserade av att beskriva 
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rörelse och förändringar med hjälp av infinitesimalkalkyler och de bidrog (oberoende av 

varandra) i hög grad till utveckling av det som i modern matematik kallas för “analys”. 

Leibnitz diskuterade med Johann Bernoulli i brevväxlingar om hur funktioner kunde 

beskrivas med symboler. I mitten av 1700-talet fick funktioner en ny uppfattning och en 

formell definition som publicerades i Leonard Eulers verk “Introductio i Analysis 

Infintorum”, där introducerades bland annat olika klasser av funktioner och beteckningen 

𝑓(𝑥) (Hansson, 2006). Euler bidrog till att funktionsbegreppet kunde anses som ett 

analytiskt uttryck och därmed måste beskrivas med en formel (ibid.). Funktioner 

förknippades på sådant sätt till reella tal, beroenderelationer och matematiska uttryck 

(Häggström, 2005). Många debatter om funktioner ägde rum under Eulers tid och de 

bidrog till att uppfattningen om funktioner ändrades. Funktioner ansågs dels som 

lösningar till en differentialekvation (exempelvis i ett problem med en svängande sträng) 

och dels som ett analytiskt redskap (Viirmam, 2010). På grund av de livliga debatterna, 

omformulerade Euler sin ursprungliga definition av en funktion: 

 

En storhet borde kallas funktion endast om den beror av en annan 

storhet på ett sådant sätt att om den senare storheten förändras så ska 

också den förre förändras (Häggström, 2005) 

 

Den senare definitionen ställer inga krav på att en funktion måste vara uttryckt med en 

formel. Den utvidgades till en mer generell form som omfattade en större del av samband, 

oavsett om det gick att beskriva de sambanden med matematiska symboler. Definitionen 

framställde också en “dynamisk” syn på funktionsbegreppet – den beroende variabeln 

ändras i takt med den oberoende (ibid.) Under 188-talet utvecklades analysen, medan 

centrala begrepp som derivata saknade en stabil och övertygande matematisk grund. Dock 

var de matematiska resultaten korrekta och användbara i andra vetenskaper. Matematiker 

började intressera sig för funktioner som ett matematiskt objekt och försökte därmed 

strukturera vetenskapen på samma sätt som Euklides hade gjort i “Elementa” (ibid.). 

Dirichlet formulerade sinn allmänna definition av en funktion 1837 vilken anses vara den 

första moderna definitionen av en funktion (Sierpinska, 1992). 

 

Vi säger att den beroende variabeln y är en funktionsrelation av den 

oberoende variabeln x, om y beror av x på ett sådant sätt att om ett värde 

tilldelas x så existerar en regel som tilldelar y ett entydigt bestämt värde. 

(Sierpinska, 1992) 



  
 

7 

 

Dirichlets definition bidrog till en ny uppfattning om funktioner. Kravet att enfunktion 

ska beskrivas med en matematisk formel försvann helt och hållet. Funktioner ansågs vara 

mer som en statisk relation mellan två storheter jämfört med Eulers dynamiska 

beskrivning (Häggström, 2005). Begreppet gick genom fortsatt utveckling under senare 

åren fram till 1939, i takt med strävan mot att ytterligare generalisera och göra det 

oberoende av icke-matematiska begrepp (ibid.). En grupp franska matematiker som 

publicerade under pseudonymen Nicolas Bourbaki, etablerade den allmänna definitionen 

av en funktion 1939, som vi använder idag (Hansson, 2006).  

 

Låt E och F vara två mängder, möjligen sammanfallande. En relation 

mellan ett element x i E och ett element y i F kallas en funktion med 

avseende på x om det för varje x i E existerar ett entydigt bestämt y i F 

som föreskrivs av denna relation. En operation som på ett sådant sätt 

förknippar ett element x i E med ett element y i F kallas en funktion och vi 

döper samtidigt y till det värde som funktionen antar i x. Funktionen är 

bestämd genom ovanstående relation och två ekvivalenta 

funktionsrelationer anses ge upphov till samma funktion. (Häggström, 

2005) 

 

Bourbakis definition frigjorde funktionen från reella tall och associerade den med 

godtyckliga mängder. Denna anknytning till mängdlära bidrog till att funktioner används 

i många andra sammanhang som inte handlar om reella tal (ibid.). 

 

 

2.2 Begreppets komplexitet och teoretiska ramverk 

Ordet definition enligt Svenska Akademiens Ordboken (2009) betyder “avgränsning och 

bestämning av betydelse”. Definition av en funktion borde då avgränsa och bestämma 

innebörden av begreppet och därmed fastställa individens uppfattning om detta. Dock, 

har oftast komplexa begrepp varierande beteckningar och representationsformer som 

inträffar i olika grenar av matematik. Det finns till exempel flera sätt att representera en 

funktion med symboler: 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1 eller 𝑓(𝑥) → 𝑥 + 1 (De Marios & Tall, 1996). 

Olika representationer av samma begrepp ger oss olika insikter vilket bidrar till en djupare 

och mer fullständigare förståelse för begreppet (ibid.). De diverse sätten att komma in på 

samma begrepp väljs utefter vilka aspekter som man vill betona och vilka som är mindre 
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viktiga i den lärande situationen. Det innebär att elever samlar ihop olika aspekter för att 

bygga det som Tall och Vinner (1981) kallar för begreppsbild. 

 

2.2.1 Termen begreppsbild 

Betydelsen av termen begreppsbild är inte entydigt bestämd i litteraturen och olika 

tolkningar av begreppet förekommer. Örjan Hansson (2006) förklarar att “en individs 

begreppsbild omfattar alla mentala bilder, associerade egenskaper och olika processer 

som individen sammankopplar med ett visst matematiskt begrepp”. Tall och Vinner 

(1981) ger ett exempel på begreppet subtraktion vilket förknippas med positiva heltal då 

begreppet möts för första gången av elever. Eleverna erfar att subtraktion alltid förenklar 

svaret. Denna observation blir då en del av elevens begreppsbild som kan föra med sig 

problem vid beräkningar med negativa tal. En delbild som kan komma i konflikt med en 

annan del av individens begreppsbild, kallas en potentiell konfliktfaktor (ibid.). Tall och 

Vinner (1981) påpekar att en potentiell konfliktfaktor kan stå i motsättning till en formell 

begreppsdefinition, författarna menar att detta kan hindra individen från att utveckla sina 

matematiska kunskaper. Dock, brukar man inte använda samtliga begreppsbilder varje 

gång man arbetar med ett begrepp. Vid olika sammanhang frammanas det delbilder som 

förefaller lämpliga för tillfället (ibid.). En elev kan till exempel använda sig av en grafisk 

representation vid bestämning av extrempunkter av en funktion, medan någon annan kan 

använda begreppet derivata, vilket också hör till individens begreppsbild angående 

funktioner. Begreppsbilder bygger vår personliga uppfattning om begreppsdefinition, 

denna uppfattning kallas definitionsbild (ibid.). 

 

2.2.2 Dualistisk natur av matematiska begrepp 

Anna Sfard presenterar i sin studie (Sfard, 1991) ett teoretiskt ramverk för att beskriva de 

ovannämnda personliga uppfattningarna om matematiska begrepp. Sfard uppdelar en 

individs uppfattningar i två kategorier, en operationell- och en strukturell uppfattning. 

Uppfattningar av den operationella karaktären kännetecknas av att begreppet uppfattas 

som en process. Elever som befinner sig på det operationella stadiet, associerar 

exempelvis funktionen 𝑦 = 𝑥 + 2 med en beräkning av 𝑦-värdet, med hjälp av uttrycket 

i högerledet. Å andra sida, elever som uppvisar den strukturella uppfattningen, ser 

begreppet som en helhet, ett matematiskt objekt. Denna kategori rymmer bland annat 

Bourbakis definition av en funktion, som en mängd av ordnade par. Dessutom är det 

väsentligt, enligt Sfard, att de båda kategorierna kan samexistera hos individen och att de 
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kompletterar varandra. En viktig anmärkning, som görs av Sfard (1991), är att 

uppfattningar av den operationella karaktären utvecklas alltid tidigare än den strukturella 

förståelsen för begreppet. Sfard (1991) menar att begreppsförståelse av en strukturell 

karaktär kräver ett djupare, abstrakt tänkande - att kunna se det som inte kan förnimmas 

med våra mänskliga sinnen. Hon redovisar kortfattat en historisk utveckling av begreppen 

tal och funktion, för att argumentera att matematiska begrepp utvecklas i en operationell 

mening (med hjälp av räkneoperationer och procedurer) innan de formella definitioner 

och representationer kan framställas. Ovanämne fenomen tyder på en dualistisk natur hos 

matematiska begrepp med hänsyn till hur begreppsuppfattning utvecklas hos en individ. 

 

 

2.3 Tidigare forskning 

Under min förberedande litteraturstudie undersökte jag ett antal doktorsavhandlingar och 

vetenskapliga artiklar som baserar på forskning rörande elevers kunskaper och färdigheter 

med avseende på funktioner och funktionsrelaterade område i matematik. Nedan 

presenteras forskning som ägnar sig åt studenters personliga definitioner av begreppet 

funktion samt forskning som syftar till att undersöka och analysera studenternas 

begreppsbilder om funktioner.  

 

 

Örjan Hansson (2006) presenterar en konstruktivistisk syn på kunskap och använder sig 

av begreppskartor för att undersöka lärarstudenters uppfattningar om funktioner och 

ekvationer. Som utgångspunkt använder han tre matematiska samband: 𝑦 = 𝑥 + 5, 𝑦 =

𝑥2 och 𝑥𝑦 = 2. Vart och ett sambanden kan kopplas med ett antal begrepp som 

lärarstudenter borde känna till från sin tidigare skolgång. Med hjälp av begreppskartor 

kan ett nätverk av relationer mellan begreppen synliggöras. Hansson analyserar dessa 

kedjor av associationer i lärarstudenternas resonemang för att granska deltagarnas 

begreppsbilder och relationer dem emellan samt att undersöka hur lärarstudenterna 

resonerar kring samtliga begreppen. I sina resultat rapporterar han att studenterna “i liten 

utsträckning kommit i kontakt med uppgifter och frågeställningar som inbjuder till 

grundlig reflektion över funktionsbegreppet” (Hansson, 2006). 
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Vinner och Dreyfus (1989) undersökte en hel del aspekter av de bilder och definitioner 

som collegestudenter och lärare har om begreppet funktion. Studien (Vinner och Dreyfus, 

1989) genomfördes i Israel. Forskarna uppdelade respondenterna i fem grupper, beroende 

på nivåer av matematikkurser som hör till deras specialisering. De använde sig av ett 

frågeformulär för att identifiera vilka gemensamma definitioner av begreppet funktion 

skulle förekomma i studenternas svar samt att undersöka vilka begreppsbilder skulle 

samtliga studenterna uppvisa. Vinner och Dreyfus införde en indelning för studenternas 

definitioner av funktion, denna kategorisering delar upp definitionerna i sju grupper: 

1. Entydig tillordning: En funktion är en regel som gäller mellan två mängder 

sådan att varje element i den första mängden tillordnas exakt ett element i den 

andra mängden (Dirichlet-Bourbaki definition). Vinner och Dreyfus kallar denna 

kategori “correspondence” vilket saknar ett lämpligt, motsvarande svenskt ord i 

detta sammanhang. Jag använder uttrycket “entydig tillordning” som en 

översättning. Uttrycket fann jag i “Begreppet funktion i historisk belysning” av 

Häggström, J. (2005, s. 84). 

2. Beroenderelation: En funktion är en beroenderelation mellan två variabler (y 

beror av x).  

3. Regel: En funktion är en regel eller en slags relation som på något sätt kopplar 

ihop x-värde med y-värde. 

4. Operation: En funktion är en operation eller oftast en räkne procedur där y-

värde bestäms med hjälp av ett algebraiskt uttryck. 

5. Formel: En funktion är en formel, algebraiskt uttryck eller en ekvation.   

6. Representation: En funktion identifieras med en av dess representationer, 

grafisk eller symbolisk. 

7. Övriga. Beskrivning som inte passar i någon av övre grupper eller ingen 

definition alls. (Vinner och Dreyfus, 1989) 

Studiens resultat (ibid.) tyder på att andelen elever som ger någon variant av Dirichlets-

Bourbaki definition ökar med nivån på matematikkursen studenterna har läst. Emellertid, 

jämförelse av deltagarnas definitioner med deras användning av begreppet avslöjar 

potentiella konfliktfaktorer, d.v.s. att olika delar av begreppsbilden, som åberopas i olika 

situationer, är ömsesidigt inkonsekventa. Vinner och Dreyfus (1981) kallar detta fenomen 

“Compartmentalization”. En möjlig orsak till detta är skillnaden mellan definitionerna 

av funktion, som eleverna har stött på i läroböcker, under sina studier (ibid.). Forskarna 
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påpekar att Compartmentalization är förmodligen den mest intressanta aspekten av denna 

studie, eftersom den är relaterad till frågan om hur ofta inkonsekventa eller icke-

sammanhängande beteenden förekommer i matematikinlärning (ibid.). 

Nedan presenteras en sammansatt indelning av studenternas definitioner av en funktion, 

från två av de fem studentgrupperna. De två studentgrupperna läste inriktningar som 

motsvarar teknikerprogram och naturvetenskapsprogram i Sverige. Detta urval blir 

väsentligt för diskussionsdelen, eftersom eleverna som deltar i min studie läser de 

ovannämnda gymnasieprogrammen. 

 

Vinner och Dreyfus (1981) identifierade några av de viktigaste aspekterna av konceptet 

funktion, som spelade en avgörande roll i respondenternas förklaringar. De aspekterna 

(delar av begreppsbilder) är följande: 

• Kravet på entydigt bestämt funktionsvärde: Om en regel tilldelar exakt ett 

värde till varje element i sin definitionsmängd är det en funktion. 

• Sammanhängande grafer: Grafen har ett gap. Funktionen är diskontinuerlig 

vid en eller flera punkter i dess definitionsmängd. 

• Styckvis definierad funktion: Definitionsmängden delas upp i två delmängder, 

där i var och en gäller en annan regel. Som en konsekvens kan grafen ändra 

karaktär från en delmängd till ett annat. 

• Undantagen punkt: Det finns en punkt för ett visst samband, för vilken den 

allmänna regeln inte gäller. 
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• Matematisk konvention: “matematiker har bestämt att den typen av 

grafer/formler är en funktion”. Den här typen av argumentationer undersöker 

Tall och Bakar i “Students’ Mental Prototypes for Functions and Graphs” 

(1992). 

• Konstant funktion: I en av frågorna skulle respondenterna avgöra om det finns 

en funktion vars alla värde är lika med varandra. Femton procent av de som 

svarade korrekt, föreslog formler som innehöll 𝑥, sådana som 𝑦 =
𝑥

𝑥
  eller 𝑦 =

𝑥0. De studenterna uppvisade av uppfattning av den operationella karaktären, 

som innebar att y-värde måste beräknas med hjälp av en formel som innehåller 

den oberoende variabeln x. 

 

De ovannämnda aspekterna är delar av elevernas begreppsbilder. De kan vara källor till 

potentiella konflikter hos en individ, som beskrivs av Tall och Vinner (1996). Jag 

använder de som utgångspunkt vid utformningen av ett frågeformulär till datainsamling, 

som presenteras senare i denna studie. 

 

 

Den andra viktiga delen av studiens bakgrund är ett arbete av Viirman, Attorps och 

Tossavainen (2010). De använder det teoretiska ramverket som presenteras ovan i 

avsnitten 2.2.1 och 2.2.2. Deras studie baserar i stor grad på tidigare arbete av Vinner och 

Dreyfus (1981). Viirman undersöker lärarstudenters begreppsbilder av begreppet 

funktion, genom att låta 34 studenter svara på enkätfrågor. De delar studenternas 

definitioner av begreppet funktion, i fem kategorier. Denna indelning är inspirerad av 

kategoriseringen som vi finner i Dreyfus och Vinner (1981). De kategorierna som 

Viirman använder i sin studie är följande: 

1. Entydig tillordning/beroenderelation. En funktion är en avbildning eller en 

beroenderelation mellan två mängder som till varje element i den första 

mängden ordnar precis ett element i den andra mängden. Karakteristisk för 

denna kategori är användningen av ord som beror eller motsvarar 

definitionsmängd, värdemängd och kravet på entydigt bestämt funktionsvärde. 

Individen associerar tydligt definitionsmängden till värdemängden, utan att 

använda processorienterat språk som föreslår en beräkning eller någon slags 
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transformation av element. Det nämns inte heller några specifika eller 

representativa beskrivningar, som formler eller uttryck.  

2. Maskin. En funktion är en ”maskin” som transformerar variabler till nya 

variabler. Metaforen föreslår någon slags bearbetning av element, men det ges 

inga specifika beskrivningar av denna process. 

3. Regel/formel. En funktion beskrivs som en regel, en formel. Denna kategori 

karakteriseras av specifika ord som uttryck, mönster, formel, algoritm och 

liknande. Ibland ges exempel på formler, som s=vt och hänvisas till fenomen 

och händelser i den fysikaliska världen.  

4. Representation. En funktion identifieras med en av sina representationer som 

kurvor, siffror, tabeller eller grafer.  

5. Nonsens. Ett meningslöst svar eller inger svar alls. (Viirman, 2010). 

Den fjärde och femte kategorin tyder på att studenten inte kan definiera funktion med 

någon strikt matematisk mening. De övriga kategorierna följer mer eller mindre den 

historiska utvecklingen av funktionsdefinitionen. Av de samtliga kategorierna, har den 

andra- och tredje kategorin, en operationell karaktär, medan den första kategorin 

representerar en strukturell uppfattning om begreppet funktion (ibid). Viirman med flera 

(2010) menar att Bourbakis definition hör till första kategorin. Kategori 2 rymmer Eulers 

senare definition, medan Eulers första definition och Dirichlets definition placeras i 

kategori 3, med anmärkning att Dirichlets definition kan även associeras med kategori 1 

p.g.a. kravet på ett entydigt funktionsvärde. Deras resultat visar att 3 studenter definierar 

en funktion på ett sätt som passar i kategori 1, det vill säga att de har en “modern” och 

väl utvecklad syn på funktionsbegreppet. Nitton studenter som placeras i grupp 2 eller 3 

uppvisar en operationell uppfattning om funktioner, medan tolv övriga studenter anger 

ingen lämplig definition och därmed hamnar antingen i grupp 4 eller 5. Nedan visas den 

resulterande indelning av respondenternas definitioner av en funktion. 
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Den andra delen av deras arbete avser studenternas begreppsbilder om 

funktionsbegreppet, med hänsyn till studenternas svar på enkätfrågor, och dess 

klassifikation. Viirman använder sig av begreppsapparaten utvecklad av Sfard (1991) 

samt några idéer från DeMarois och Tall (1996), för att klassificera studenternas 

begreppsbilder. De etablerar tre klasser för bedömning av studenternas begreppsbilder 

och uppfattning om begreppet funktion: preoperativ, operationell och strukturell. Den 

preoperativa gruppen är en inspiration från DeMarois och Tall (1996) som använder 

begreppen preaction och action i sitt arbete. Viirman menar att en student som uppvisar 

en preoperativ uppfattning, har en rudimentär och motsägande begreppsbild. Exempelvis 

om en individ tolkar symbolen  𝑓(𝑥) som en multiplikation 𝑓 · (𝑥). I studien använder 

forskarna ett frågeformulär där respondenterna skall identifiera vilka av givna 

matematiska uttryck och grafer kan representera 𝑦 som en funktion av 𝑥. Viirman 

identifierar olika aspekter i studenternas uppfattningar om funktioner. Tjugo studenter 

förnekar att 𝑦 = 3 är en funktion. Detta fenomen kan relateras till resultaten från Vinner 

och Dreyfus. Eleverna som uppvisar den operationella uppfattningen, tror att det måste 

finnas minst ett 𝑥 i formeln om den ska kallas en funktion. En stor del av respondenterna 

(fler än hos Vinner och Dreyfus (1981)) uppvisar styckvis definierade funktioner som en 

del av sin begreppsbild. En förklaring för detta kan vara att Viirman använder sig av 

formler medan Vinner och Dreyfus (1981) använder grafer i frågan om funktioner som 

definieras olika på olika delmängder. Denna anmärkning blir viktig vid utformning av 

mitt frågeformulär, eftersom det verkar vara intressant att undersöka om det finns några 
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potentiella konfliktfaktorer i elevernas begreppsbilder om man använder båda 

representationsformerna. 

 

En ytterligare forskning som kompletterar bakgrunden för denna studie är “Students’ 

Mental Prototypes for Functions and Graphs” av Tall och Bakar (1992). Forskarna 

undersöker ett fenomen som i korthet diskuteras i Vinner och Dreyfus (1981) och som 

inte berörs av Viirman (2010). Som utgångspunkt i sin studie nämner de faktum att 

inlärning av begreppet funktion sker genom studie av olika exempel på funktioner och 

icke-funktioner, som innebär att elevernas begreppsbilder och förståelse för definition av 

en funktion beror på egenskaper hos bekanta prototypexempel - de som har regelbundna 

grafer, såsom 𝑥2, de som elever ofta stöter på (eventuellt felaktigt), exempelvis en cirkel, 

eller de funktioner där oberoende variabeln 𝑦 definieras med hjälp av ett uttryck, som 

innehåller 𝑥 (vilket kan leda till att 𝑦 = 2 inte anses vara en funktion) och så vidare. Tall 

och Bakar (1992) använder sig av samma forskningsmetod som Vinner & Dreyfus (1981) 

och Viirman (2010). Ett frågeformulär besvaras av 109 studenter (under sitt första 

universitetsår) och 28 gymnasieelever. Forskarna frågar studenterna vilka av givna grafer 

och formler kan anses representerar en funktion. Deras resultat överensstämmer med de 

tidigare studierna som presenteras ovan. Så många som 44% av respondenterna påstår att 

en rät linje, parallell till 𝑥-axeln inte kan representera en funktion medan 65% tror att en 

cirkel i koordinatsystem är en funktion. Forskarna (Tall och Bakar, 1992) kommenterar 

att de allra flesta studenterna, bland minoriteten som (korrekt) tycker att cirkeln inte är en 

funktion, hänvisar till idén att varje värde på 𝑥 svarar mot två olika 𝑦-värden. 

Övertygelsen hos två tredjedelar av eleverna att en cirkel är en funktion, antyder att 

bekantskap med grafen åberopar begreppet funktion. Studenterna var konsekventa i sitt 

resonemang då de svarade på frågan om 𝑥2 + 𝑦2 = 1 presentera 𝑦 som en funktion av 𝑥, 

där 62% hävdar att cirkelns ekvation är en funktion. Svaren på samma fråga angående 

𝑦 = 4 var ännu mer förvånande, eftersom så mycket som 69% inte tror att den kan 

representera en funktion. Forskarna (Tall och Bakar, 1992) påpekar att cirka 30% av 

respondenterna tycker att en horisontell rät linje i ett koordinatsystem är en funktion 

medan ekvationen 𝑦 = 4 inte uppfyller detta villkor eller tvärtom. Tall och Bakar (1992) 

medger att det finns bevis på en konflikt i ett betydande antal manuskript där studenter 

ångrar sig när de inser att det algebraiska uttrycket inte involverar något 𝑥, och att grafen 

verkar mer troligt att vara en funktion. En student som inledningsvis bestämmer att 
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𝑦 = 4 inte är en funktion, skriver om den sedan som 𝑦 = 𝑥0, och därmed erhåller en 

formel som involverar 𝑥. Detta kan mycket väl vara relaterat till beskrivning av 

förhållandet mellan variablerna - att beroende variabel varierar eftersom den oberoende 

variabeln varierar. Uttrycket 𝑦 = 4 förnekar detta förtroende eftersom 𝑦 inte varierar. 

Denna typ av uppfattningar svarar också mot den operationella förståelsen av begreppet 

funktion och tyder på att individen inte har skaffat sig en strukturell uppfattning i Sfards 

(1991) mening.   

 

3 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka gymnasieelevers förståelse om funktionsbegreppet i 

svenska skolor. Genom att analysera och klassificera elevernas uppfattningar om 

funktioner, vill jag besvara följande forskningsfrågor: 

• Hur definierar eleverna begreppet funktion? 

• Hur utvecklade är gymnasieelevers begreppsbilder för begreppet funktion med 

avseende på matematiska begreppens dualistiska natur? 

 

 

4 Metod 

Denna studie bygger i stort sett på tidigare forskning som genomfördes av Vinner och 

Dreyfus (1981). Det förstnämnde arbetet genomfördes i Israel på en grupp bestående av 

studenter och lärare. Det andra arbetet var siktat mot lärarstudenter i matematik i Sverige. 

Avsikten med denna studie var att genomföra liknande forskning på en grupp 

gymnasieelever i Sverige eftersom jag läser ett ämneslärarprogram med inriktning mot 

arbete i gymnasieskolan. 

 

 

4.1 Metodval 

Tidigare forskning i området, som utgör bakgrunden till min studie, presenterar tre 

metoder för att undersöka elevers begreppsbilder. Örjan Hansson (2006) använde 

begreppskartor och intervjuer i sin studie. Jag tror inte att gymnasieelever har någon 

erfarenhet av att utforma begreppskartor som kan påverka studiens resultat, det vill säga 

att det finns en risk att jag får för lite information om elevernas begreppsbilder ur deras 

begreppskartor. Därför väljer jag att använda mig av enkäter och intervjuer för 
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datainsamling. De två metoderna finner vi i Vinner och Dreyfus (1989), Viirman (2010) 

samt Tall och Bakar (1992). Fördelar med en enkätundersökning är att eleverna har 

erfarenhet av att besvara liknande frågeformulär, exempelvis avsnittsprov på 

matematiklektioner. Dessutom kunde inte deltagarna påverka varandras svar, eftersom de 

svarar på enkätfrågor samtidigt. Den andra metoden som jag använder i denna studie är 

en kvalitativ livsvärldsintervju (Kvale, 2008). Den syftar till att erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika delar av elevernas begreppsbilder samt att ge mig möjlighet att se 

på enkätfrågorna ur elevernas perspektiv och att få en fördjupad förståelse av deras svar 

och formuleringar. 

 

 

4.2 Urval av elever 

Undersökningen genomfördes på två klasser från två olika gymnasieskolor. Båda 

klasserna bestod av elever som läste sitt tredje år på naturvetenskapsprogrammet och 

teknikerprogrammet. En funktion är ett komplext begrepp och det kan ta många år, för en 

individ, att utveckla en avancerad (strukturell) uppfattning om funktioner. Därför tänkte 

jag välja elever som borde ha mest utvecklade matematiska kunskaper. Elever som 

uppfyllde dessa villkor var de eleverna som hade läst flest matematikkurser samt de som 

läste gymnasieprogram som är mest intensiva gällande matematikutbildning. En annan 

fördel med detta urval var att jag kunde minimera risken att några elever skulle ha 

problem med algebra eller brister i några andra förkunskaper (exempelvis att hantera 

matematiska symboler). Dessa aspekter ligger utanför studiens syfte. Totalt var det 

tjugofem elever som deltog i undersökningen, sju och arton elever från respektive skola. 

De sju eleverna från första skola hade läst klart matematikkurser: 1c, 2c, 3c och 4, medan 

de 18 eleverna hade läst klar matematik 1c, matematik 2c och de fortsatte läsa matematik 

3c och matematik 4 samtidigt. Matematikkunskaper hos eleverna från de två klasserna 

kunde skilja sig åt p.g.a. antalet avklarade matematikkurser. Denna anmärkning 

förekommer i en tidigare forskning (Vinner och Dreyfus, 1989) som presenteras i kapitel 

2. 

 

 

4.3 Etiska aspekter 

De forskningsmetoderna som utnyttjas i denna studie handlar om datainsamling från en 

grupp gymnasieelever, vilket innebär att man måste överväga några forskningsetiska 

aspekter som dyker upp vid denna typ av undersökning. För att säkerställa att 

informanterna inte utsätts för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning 
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på grund av de informationer de lämnar in i undersökningen, följer jag de forskningsetiska 

principerna som ges av Vetenskapsrådet (2002), och som sammanfattas i form av fyra 

huvudkrav på forskningen (informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet). 

 

Informationskravet handlar om att undersökningsdeltagare ska informeras om deras 

uppgift i undersökningen, de villkoren som gäller för deras deltagande samt att 

deltagandet i undersökningen är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2002). Informationen om denna undersökning gavs till eleverna i form 

av ett följebrev (Bilaga A). Eleverna informerades också muntligt i klassrummet innan 

enkäten delades ut och innan varje intervju påbörjades. 

 

Samtyckeskravet beskrivs av Vetenskapsrådet (2002) på följande sätt: “Forskaren skall 

inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör 

samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (till exempel om de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). ”Samtliga 

deltagarna var myndiga och de fick skriva under på följebrevet om de ville delta i 

undersökning samt om de eventuellt ville delta i en intervju. Jag fick tillbaka alla 

underskrivna följebreven en vecka innan undersökningstillfällen. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att “uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

uppfylla detta krav var jag tvungen att vidta några åtgärder. För det första alla 

frågeformulären var anonymiserade d.v.s. att inga riktiga namn krävdes utan på varje blad 

fanns det en anonymiseringskod. De anonymiseringskoderna genererades med hjälp av 

ett online verktyg som genererar slumpmässiga lösenord, för att underlätta arbetet 

(https://dataverktyg.se/losenord). Ett väsentligt dilemma som behövde beaktas, var 

urvalet av elever som skulle delta i intervjun. Eleverna skulle väljas ut med utgångspunkt 

i deras svar på enkätfrågorna vilket innebar att jag måste på något sätt kunna identifiera 

dem. Eftersom jag viste vilka elever som var villiga att delta i intervjun en vecka tidigare, 

skapade jag en lista med initialer (de några villiga eleverna hete olika). Jag funderade 

också på vem som borde behålla listan (antingen jag eller elevernas matematiklärare) för 

att deltagarna skulle hes största möjliga konfidentialitet. Jag bestämde till slut att jag blir 

https://dataverktyg.se/losenord
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den lämpligaste personen, eftersom läraren kunde ha använt listan för att eventuellt 

bedöma eleverna vilket skulle bryta mot forskningsetiska principerna (exempelvis 

nyttjandekravet). Allt insamlade materialet kommer ändå att förstöras efter det att arbetet 

blivit godkänt. De ovannämnda överväganden hör också till det som kallas 

nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna om deltagarna får 

endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 

4.4 Uppgifternas konstruktion 

Uppgifterna konstruerades med avsikt att granska elevernas matematiska kunskaper om 

funktioner från tre olika perspektiv. I första uppgiften presenteras olika kurvor av 

funktioner och icke-funktioner. Uppgiften handlar om att bestämma vilka av givna kurvor 

kan representera en funktion. Den syftar på att identifiera olika delar av elevernas 

begreppsbilder om funktioner. Jag kräver en extra förklaring till några uppgifter, där jag 

inte kan veta exakt vilken del av elevens begreppsbild som åberopas. Ett sådant exempel 

är uppgift “1d)” som visar en S-formad kurva (se Bilaga B). Eleverna kan svara “ja” till 

detta exempel eftersom det finns en funktion 𝑥(𝑦) som kan representeras med denna 

kurva. Medan elever som överväger y som funktion av 𝑥, i detta exempel, kan 

argumentera att det finns tre olika funktionsvärden för exempelvis 𝑥 = 0. Jag anser att 

båda argumentationer visar samma aspekt av en begreppsbild om funktioner - kravet på 

ett entydigt bestämt funktionsvärde. 

Andra uppgiften undersöker elevernas begreppsbilder från ett annat perspektiv. Exempel 

på funktioner och icke-funktioner presenteras med hjälp av ekvationer. Frågan är mer 

entydigt formulerad än i första uppgiften: “Anser du att [en ekvation] kan representera 𝑦 

som funktion av 𝑥?”. Utifrån resultaten i denna uppgift kommer jag tydligt se hur 

utvecklade är elevernas begreppsbilder om funktion med avseende på begreppets 

dualistiska natur. Ett klassiskt exempel är uppgift 2d (se Bilaga B), där eleverna ska 

bestämma om 

𝑦 = 4 kan representera 𝑦 som funktion av 𝑥. Eleverna som inte har utvecklat den 

strukturella uppfattningen om funktioner, kommer argumentera att y inte är en funktion 

av 𝑥 därför att det inte finns någon 𝑥-variabel i ekvationen, vilket medför att man inte kan 

räkna ut 𝑦-värde för olika 𝑥. 
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4.5 Pilotstudie 

Jag genomförde en pilotstudie på en gymnasieskola, med elva elever som läste andra året 

på Teknikprogrammet. Eleverna svarade på frågor i en preliminär enkät (se bilaga B). Jag 

bad eleverna att skriva kommentarer på saker som de tyckte vara otydliga, konstiga eller 

svåra. Efter en diskussion med min handledare, beslutade vi att några formuleringar måste 

ändras och att några uppgifter måste bytas ut. En viktig ändring var att ta bort ett av 

svarsalternativen “Vet ej”. Avsikten med detta var att “tvinga” eleverna att ta ställning 

till de frågorna, som kräver en kommentar samt att undvika risken att eleverna kryssar 

“Vet ej”, eftersom de inte orkar att fundera på saken och skriva en motivering. Mitt 

allvarligaste dilemma var att formulera frågan till uppgift 2 (se Bilaga B). Den 

ursprungliga frågan var “Anser du att ekvationen [en ekvation] kan representera y som 

funktion av 𝑥?”. Vid en lärande situation hade jag frågat om lösningar till givna 

ekvationer kan representera y om en funktion av 𝑥. Dock tror jag att denna formulering 

är för mycket upplysande och kunde vägleda eleverna som inte var mitt mål i 

undersökningen. Ett annat bekymmer var ordet “representera” och vilka alternativa ord 

skulle jag kunna använda i stället. Jag tänkte byta ordet “representera” mot “definiera”, 

dock innebär ordet “definiera” att man ska ange andra egenskaper, utöver en regel, som 

till exempel definitionsmängd. Det fanns därmed en risk att ordet “definiera” kunde vara 

för svårt för gymnasieelever. Idéen till denna fråga hämtades från Tall och Bakar (1992) 

som formulerade en liknande fråga på följande sätt: “which of a number of symbolic 

expressions or procedures could represnt 𝑦 as function of 𝑥”, där författarna använder 

också ordet “representera”, vilket övertygade mig att detta ord skulle bli någorlunda 

lämpligt till uppgiften. Efter en diskussion med elevernas (de sju eleverna som deltog i 

undersökningen) matematiklärare, beslutade jag att plocka bort ordet “ekvationen”, 

eftersom det kunde ha påverkat tolkandet av uppgiften. Den slutliga formen blev då: 

“Anser du att 𝑦2 + 𝑥2 = 4 kan representera y som funktion av 𝑥?”, där ekvationen 𝑦2 +

𝑥2 = 4 är bara ett av de exemplen som jag använder i uppgiften. Ett annat problem, som 

växte i takt med stigande antalet uppgifter, var att jag krävde kommentarer och 

motiveringar till elevernas svar för samtliga uppgifterna. Risken var att eleverna kunde 

tröttna halvvägs i undersökningen, om de var tvungna att motivera varje svar. Därför 

valde jag några mest väsentliga exempel som eleverna skulle kommentera skriftligt samt 

ett speciellt exempel 1d (se Bilaga B) där frågeformuleringen tillåter att båda 

svarsalternativen kan anses vara korrekta, beroende på respondentens förklaring. 

Uppgiften handlar om att identifiera vilka av givna kurvor kan anses representera en 
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funktion. Man kan antingen överväga (korrekt) att en S-formad kurva kan representera 𝑥 

som funktion av 𝑦. Det andra alternativet, som jag anser är korrekt, är då man överväger 

𝑦 som funktion av 𝑥 och svarar “nej”, eftersom det bryter mot kravet på ett entydigt 

bestämt funktionsvärde. Valet av de ovannämnda “väsentliga” uppgifter gjordes med 

utgångspunkt i resultaten från pilotstudien. Jag valde oftast de uppgifterna, som visade 

sig vara mest problematiska (flest felaktiga svar). Sista justering gjordes i uppgift 3 (se 

Bilaga B). Efter en diskussion med min handledare bestämde jag att lägga en “ledtråd” 

till uppgiften: “dvs att den har ett funktionsvärde” (se Bilaga C). Jag är inte helt nöjd med 

denna lösning, men antalet blad utan svar på denna fråga var oroväckande. 

 

 

4.6 Genomförande 

I detta avsnitt redovisas det hur de två delstudierna genomfördes för att ge läsaren en 

skarpare bild av de olika omständigheterna som ägde rum vid undersökningen. 

 

4.6.1 Delstudie 1 - enkätundersökning 

Båda enkätundersökningarna genomfördes under lektionstid. I båda fallen tog det cirka 

25 minuter för eleverna att besvara enkäten. Eleverna informerades (muntligt) om de 

forskningsetiska principerna samt hur den insamlade datan skulle användas i denna 

studie. De informerades också om några tekniska aspekter angående uppgifternas 

konstruktion. Till exempel att det fanns ett antal uppgifter där en skriftlig kommentar 

krävdes. Eleverna kunde inte kommunicera med varandra och inga hjälpmedel var tillåtna 

under undersökningens gång. 

 
4.6.2 Delstudie 2 – intervju 

Efter bearbetning av den insamlade datan från delstudie 1, valdes det fyra elever som hade 

gett ett skriftligt samtycke till deltagandet i intervjun. Urvalet gjordes med avsikt att de 

fyra “representanterna” skulle i viss mån täcka mångfald av begreppsbilder som hela 

undersökningsgruppen uppvisade i enkätundersökningen. Samtliga intervjuerna 

genomfördes på samma dag, under lektionstid på lärarens arbetsrum (stort tack för 

matematikläraren som hjälpte mig att arrangera hela händelsen). Eleverna kallades in en 

i taget. De informerades att hela intervjun skulle spelas in med en mobiltelefon och att 

det insamlade materialet skulle användas i arbetet. Under varje intervju fanns det bara jag 

och en elev i rummet. Eleverna frågades om några utvalda uppgifter från enkäten. Varje 

intervju tog inte längre än tio minuter. 
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5 Resultatredovisning 
 

5.1 Elevernas definitioner av begreppet funktion 

Elevernas definitioner av begreppet funktion analyserades med utgångspunkt i indelning 

från Vinner och Dreyfus (1981). Nedan presenteras samtliga kategorierna samt exempel 

på elevernas svar på uppgift 5. 

 

1. Entydig tillordning: En funktion är en regel som gäller mellan två mängder och 

som varje element i första mängden tillordnas exakt ett element i den andra 

mängden (Dirichlet-Bourbaki definition). 

“En funktion är en regel som för varje x i sin definitionsmängd ger 

precis ett värde y.” 

  

2. Beroenderelation: En funktion är en beroenderelation mellan två variabler  

(y beror av x).  

“Ett samband mellan x och y där y är beroende av x” 

“Funktionen beror på en variabel. Så om variabeln förändras så får 

funktionen ett annat värde” 

  

3. Regel: En funktion är en regel eller en slags relation som på något sätt kopplar 

ihop x-värde med y-värde. 

“En funktion beskriver hur två axlar, exempelvis x och y förhåller sig 

till varandra” 

“Olika variabler som påverkar varandras värde” 

“En funktion kan beskriva ett samband mellan två olika “saker”.” 

“Någonting som beskriver ett samband med hjälp av variabler.” 

“två variabler som är beroende av varandra” 

  

4. Operation: En funktion är en operation eller oftast en räkne procedur där y-värde 

bestäms med hjälp av ett algebraiskt uttryck. 

“Ett uttryck ofta bestående av variabler men det går att räkna grafiskt 

eller algebraiskt. En funktion fungerar genom att ett uttryck ger rätt 

svar till alla tal. Man stoppar in det talet man vill undersöka och får 

ut ett svar.” 
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5. Formel: En funktion är en formel, ett algebraiskt uttryck eller en ekvation. 

“En funktion är en formel för något som varierar. Där en variabel 

förändrar slut produkt” 

“funktion är ett ekvation som x och y axlar som vissar eller leder till 

ett vis svar eller resultat” 

“En formel som kan skrivas ut som en graf eller är en algebraisk 

formel” 

“En linje i ett koordinatsystem som kan beskrivas med ett uttryck 

f(x).” 

“y=kx+m” 

  

6. Representation: En funktion identifieras med en av dess representationer, 

grafisk eller symbolisk, som inte är någon betydelsefull, matematisk definition. 

“Det är en graf som beskriver något ex hur många max minpunkter i 

uppgiften” 

“Något som går att rita upp i en graf till exempel y=x” 

“Er linje på en graf där x och y är inblandade” 

 

7. Övriga. Beskrivning som inte passar i någon av övre grupper eller ingen 

definition alls. 

“x och y ska finnas med detta ska vara lika med någonting” 

“Den har x och y värde” 

 

 

Indelningen av elevernas personliga definitioner av en funktion presenteras i diagram 1 
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Bara en av tjugofem elever som deltog i undersökningen gav en definition som kunde 

klassificeras som den moderna definitionen av en funktion och som visar kännetecken av 

Dirichlets och Bourbakis definition av en funktion. Denna elev kunde nämna kravet på 

ett entydigt bestämt funktions värde och använda sig av begreppet definitionsmängd. 

Eleven använde inte ordet värdemängd eller målmängd men i detta sammanhang antog 

jag att värdemängden var också en del av hens begreppsbild. Elever som hamnade i 

kategori 2 beskrev en funktion som en beroenderelation mellan två variabler samt att de 

kunde nämna att det finns en beroende och en oberoende variabel. Dock nämnde de inte 

kravet på ett entydigt bestämt funktionsvärde. Det var tre elever som placerades i denna 

kategori. De elever som hamnade i kategorier 3, 4 och 5 såg oftast ingen skillnad mellan 

en funktion och en ekvation. I sina definitioner använde de sådana ord som samband, 

förhållande, variabel, formel, ekvation och hänvisade till en räkneoperation. Totalt 

placerades sexton av tjugofem elever i en av de tre kategorierna. Dessutom visar 

diagrammet att de allra flesta eleverna hamnade i femte kategorin (en formel). Min 

tolkning av detta resultat är att formler och ekvationer är prototypexempel av en funktion, 

för många elever, eftersom de används omfattande på matematiklektioner. 5 elever gav 

beskrivningar som inte kunde klassificeras som en användbar definition av en funktion 

och hamnade i kategorier 6 och 7. 

 



  
 

26 

5.2 Elevernas begreppsbilder om funktioner 

Enkätfrågor valdes med utgångspunkt i de delar av begreppsbild om begreppet funktion, 

som kunde identifieras av resultaten från Vinner och Dreyfus (1989). 

 

5.2.1 Kravet på ett entydigt bestämt funktionsvärde 

Frågor som syftade till att undersöka denna aspekt var 1b, 1d, 2c, 2f, 2h (se Bilaga C). I 

två första uppgifter frågade jag om en kurva kan representera en funktion. Uppgifterna 

2c, 2f och 2h (se Bilaga C) frågar om en given ekvation kan representera y som funktion 

av 𝑥. Nedan visas det resultat från samtliga uppgifterna. 

Tabell 1 

 

Som visas i tabell 1, tjugoen av tjugofem elever anser inte att en cirkel i koordinatsystem 

kan representera en funktion, medan nitton av tjugofem svarar positivt till frågan om 𝑦2 +

𝑥2 = 4 kan representera 𝑦 som funktion av 𝑥. Många respondenter som försökte lösa ut 

y från ekvationen missade den negativa lösningen. I uppgiften 2f är det explicit givet att 

varje 𝑥-värde ger oss två olika 𝑦-värden. Dock tjugo av tjugofem elever ignorerade detta 

faktum och svarade positivt på frågan. I uppgiften 1d kunde bara svarsalternativen ansågs 

korrekta beroende på elevernas argumentation. Dock är det märkligt att bara två av de 

fjorton elever som svarade “nej”, kunde tydligt nämna kravet på entydigt bestämt 

funktionsvärde. Resultaten från uppgifterna 2c, 2f och 2h (se Bilaga C) visar att kravet på 

entydigt bestämt funktionsvärde, inte är en del av begreppsbild hos de allra flesta eleverna 

som deltog i undersökningen. Ett undantag är uppgiften 1b, som visar en cirkel i ett 

koordinatsystem (se Bilaga C). 

 

5.2.2 Konstanta funktioner (x måste vara inblandade) 

Uppgifterna 1f, 2d, och 3 (se Bilaga C) syftade till att undersöka om konstanta funktioner 

är en del av elevernas begreppsbilder om begreppet funktion. Uppgifterna är dock 

utformade på olika sätt för att undersöka samma aspekt från olika synvinklar. Tabell 2 



  
 

27 

presenterar resultaten från samtliga uppgifterna. Svaren summeras inte alltid till 25 därför 

att några elever inte svarade på några frågor. 

Tabell 2 

 

I uppgiften 1f presenteras det en rätt linje, parallell till 𝑥-axeln. Eleverna skulle avgöra 

om denna graf kan representera en funktion. Det anges inte explicit vilka är de tänkbara 

variablerna men axlarna i grafen är kallade för 𝑥 och 𝑦. Tjugoen av tjugofem elever trodde 

(korrekt) att grafen kan representera en funktion. Uppgiften 2d frågade om 𝑦 = 4 kan 

anses representera 𝑦 som en funktion av 𝑥. Denna formulering visade sig vara avgörande, 

eftersom tio av de tjugoen eleverna som svarade positivt till frågan 1f, trodde inte att  

𝑦 = 4 kunde vara en funktion av 𝑥. De eleverna motiverade sitt svar att 𝑥 inte var 

inblandade i ekvationen varför var det inte en funktion av 𝑥. Konstanta funktioner utgör 

en viktig klass av funktioner. En potentiell konfliktfaktor hos de elever som inte 

accepterar 𝑦 = 4 som en funktion av 𝑥 kan leda till problem vid inlärning av begreppet 

derivata och primitiv funktion. 

 

Uppgift 3 frågade om det finns en funktion vars samtliga värden är lika med varandra (se 

Bilaga C). Nio av tjugofem elever svarade med en korrekt motivering, medan fem av de 

elva eleverna som svarade korrekt på båda frågorna 1f och 2d, kunde svara med en korrekt 

motivering. Sju elever skrev ett specifikt exempel av typen 𝑦 = 3 och två elever skrev 

𝑦 = 1𝑥 vilket jag ansåg som ett korrekt svar. De två eleverna visade explicit en 

operationell förståelse för begreppet funktion. Det visade sig att eleverna inte var bekanta 

med att definiera funktioner med ord. Många elever svarade med 𝑦 = 𝑥, som antyder att 

de missuppfattade ordet “funktionsvärde” och trodde felaktigt att det betydde samma som 

variabler. En hel del kunde inte alls svara på denna fråga. Från uppgiften framgår det att 

termen “funktionsvärde” inte var en del av majoritetens begreppsbild om begreppet 

funktion. 
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5.2.3 Styckvis definierade funktioner och sammanhängande grafer 

Syftet med uppgifter 1e, 1g, 1j och 2e (se Bilaga C) var att undersöka om icke-

sammanhängande grafer är en del av elevernas begreppsbilder. Majoriteten av deltagarna 

accepterar grafer med ett gap eller ett hopp. Ett antal elever uppvisade att termer 

“diskontinuerlig funktion” och “diskret funktion” är delar av deras begreppsbilder, fast 

de använde dessa begrepp felaktigt i vissa sammanhang. Vanliga förklaringar, hos de 

elever som inte accepterade osammanhängande grafer, var att det snarare var två olika 

funktioner eller att det var omöjligt att hitta ett uttryck som skulle gälla för sådana 

funktioner. En anmärkningsvärd del av deras begreppsbilder var förtroendet, att en 

funktion måste beskrivas med en formel. En av eleverna svarade på frågan 1g att “linjerna 

sitter inte ihop så man inte ser någon funktion”. Grafen av en funktion måste vara 

sammanhängande enligt elevens begreppsbild. Det är svårt att dra några slutsatser från 

svaren på uppgift 2e, eftersom jag inte fick några kommentarer från elever på denna fråga. 

Resultaten från uppgifter 1e och 1j visar också en utelämnad punkt är en del av elevernas 

begreppsbilder, eftersom inga elever uppvisade några svårigheter med att tolka de tomma 

och ifyllda cirklar på grafer. Tabell 3 visar hur eleverna svarade på de frågor som syftade 

till att undersöka om styckvis definierade funktioner och icke-sammanhängande grafer 

var delbilder hos eleverna. 

Tabell 3 

 

5.2.4 Styckvis definierade funktioner och sammanhängande grafer - elevernas 
perspektiv 

I uppgift 1h (se Bilaga C) undersöktes det enbart om styckvis definierade funktioner var 

en del av elevernas begreppsbilder om funktioner. Uppgiften kommer från Vinner och 

Dreyfus. Femton av tjugofem som deltog i undersökningen trodde inte att grafen kan 

representera en funktion. Nedan visas det några exempel på hur eleverna förklarar varför 

det inte kan vara en funktion. 

Elev1: “vet ej hur man skulle skriva funktionen” 

Elev2: “en funktion kan inte ha några spetsiga kanter” 

Elev3: “det kan vara två funktioner” 
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Elev4: “Den ser ut som två funktioner sammanlänkade, 

             dvs inte en funktion.” 

 

Elev1 uppvisar att en funktion alltid måste kunna beskrivas med någon typ av ett 

algebraiskt uttryck som hens del av begreppsbild om funktioner.  

Elev2 accepterar inte kantiga grafer vilket kan leda till en konflikt vi inlärning av 

funktioner som definieras med hjälp av absolutbelopp. En anledning till hens resonemang 

kan vara ett misstolkat prototypexempel av en funktion som inte är deriverbar i spetsen 

(𝑦 = |𝑥|). 

Både Eleve3 och Elev4 uppvisar att en funktion måste kunna beskrivas med endast en 

formel som en del av sin begreppsbild. 

 

 

5.3 Hur utvecklade är gymnasieelevers begreppsbilder för begreppet 
funktion med avseende på begreppets dualistiska natur? 

Med utgångspunkt i elevernas personliga definitioner av en funktion och deras svar på 

enkätfrågor kunde jag klassificera deras begreppsbilder och dela upp elever i 3 kategorier, 

som avspeglar i vilken mån de har utvecklat sin förståelse för begreppet funktion. 

Kategorierna infördes av Viirman (2010) som baserade i stort sett på Sfards (1991) 

teoretiska ramverk. Tabell 4 visar fördelning av elevernas begreppsbilder/uppfattningar 

om begreppet funktion. 

Tabell 4 

När jag analyserade elevernas begreppsbilder tittade jag på deras personliga definitioner 

av en funktion och om de använde sina definitioner vid lösningar av samtliga 

enkätuppgifterna. Det var viktigt vilka ord de använde i sina motiveringar till olika 

uppgifter samt om deras svar var konsistenta. Det vill säga om de svarade lika på de frågor 

som syftade till att undersöka samma aspekter, exempelvis icke-sammanhängande grafer 

eller kravet på entydigt bestämt funktionsvärde. En individ som svarade olika på frågor 

av samma slag eller som inte kunde ge en användbar definition av en funktion samt att 

hen inte kunde hantera den begreppsmässiga terminologin på en tillfredsställande nivå, 

klassificerades att hen hade en preoperativ uppfattning om funktionsbegreppet. I tabell 4 

kan man se att de allra flesta (14) uppvisade den operationella uppfattningen. De vanliga 
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kännetecknen för denna grupp var förtroenden att en funktion måste kunna beskrivas med 

hjälp av ett matematiskt uttryck och att uttrycket måste innehålla något 𝑥, så att 𝑦 kunde 

kallas en funktion av 𝑥. De elevernas uppfattningar och begreppsbilder uppvisar att en 

funktion är en beräkningsprocess och att deras personliga definitioner följer Eulers andra 

definition av en funktion. En hel del elever ansåg att en funktion måste variera i takt med 

𝑥, annars var det inte en funktion. Bara en av samtliga deltagarna uppvisade en strukturell 

uppfattning om funktioner. Hen kunde nämna kravet på ett entydigt bestämt funktions 

värde och använda sig av begreppet definitionsmängd i sin personliga definition av 

funktion. Eleven kunde också använda denna definition när hen löste enkätuppgifterna. 

Jag ansåg att eleven uppfattade en funktion, i stort sett, i Dirichlets/Bourbakis mening. 

 

 

5.4 Resultaten från intervjuerna 

 

5.4.1 Elev A 

Elev A accepterar grafer av styckvis definierade funktioner och grafer som inte är 

sammanhängande. Detta innebär att diskontinuerliga funktioner är en del av hens 

begreppsbild. Från dialogen framgår det att kravet på ett entydigt bestämt funktionsvärde 

är likaså en del av elevens begreppsbild. Dock identifierar jag en potentiell konflikt i 

elevens uppfattning om begreppet funktion. Hen formulerade följande definition av en 

funktion i enkäten: “Funktionen beror på en variabel så om variabeln förändras så får 

funktionen ett annat värde”. Eleven betonar under intervjun, att “en funktion ska alltid ju 

bero på något” och uppvisar förtroendet att en funktion alltid måste representera “ett 

dynamiskt fenomen”, det vill säga om man ändrar 𝑥 så måste 𝑦-värdet också ändras. Detta 

medför att konstanta funktioner inte ingår i elevens begreppsbild. Hens definition 

klassificerar jag som en beroenderelation som avspeglar uppfattning om en funktion i 

Eulers mening. 

 

5.4.2 Elev B 

Eleven accepterar inte en horisontell linje som en funktion. En funktion måste alltid anta 

olika värden för denna elev. Min tolkning är att en strukturell uppfattning för begreppet 

funktion, är nödvändig för att inse att värdemängden kan bestå av endast ett element. Hen 

visar också förtroendet att om 𝑥 ska räknas som en variabel, måste det finnas med i 

formeln, trots faktumet att det går att bestämma 𝑦-värdet för varje värde på 𝑥. Detta kan 

antyda att begreppet definitionsmängd inte är en del av elevens begreppsbild. Eleven kan 
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förknippa ekvationen 𝑦 = 4 med en horisontell linje men hen kan inte se den som ett 

matematiskt objekt. Påståendet att det inte är en funktion av 𝑥 på grund av att 𝑥 inte är 

inblandat, tyder på en operationell uppfattning om begreppet funktion. Hen menar att en 

funktion måste kunna beskrivas med en formel som innehåller 𝑥. Jag identifierar en 

potentiell konflikt hos denna elev. Hen påstår att en graf, som plötsligt ändrar sin karaktär, 

representerar två olika funktioner (Bilaga C, uppgift 1h), medan en icke 

sammanhängande graf, som presenterar två strålar (Bilaga C, uppgift 1e), kan 

representera en funktion. Eleven tror förmodligen att grafen för en funktion kan bestå av 

olika delar av samma slag, d.v.s. antigen bara räta linjer (𝑦 = 𝑘𝑥 +𝑚, där 𝑘 ≠ 0) eller 

bara polynom av högre grad. Hen uppvisar dock kravet på entydigt bestämt 

funktionsvärde, som en del av sin begreppsbild, både under intervjun och i 

enkätundersökning. Hen svarade korrekt på alla frågorna som berörde denna aspekt 

(Bilaga C, uppgifter 1b, 1d, 2c, 2f och 2h). Eleven uppvisar en dynamisk syn på 

funktionsbegreppet, som följer i stort sett Eulers senare definition av en funktion. 

 

5.4.3 Elev C 

Eleven uppvisar konstanta funktioner som en del av sin begreppsbild för begreppet 

funktion. Eleven svarar korrekt på första frågan och formulerar kravet att 𝑥 och 𝑦 ska 

vara med om man vill kalla grafen för en funktion. Detta ger intryck av att hen vet att 𝑥 

är en variabel i funktionen. Dock uppvisar eleven en potentiell konflikt i frågan om 

 𝑦 = 4 kan vara en funktion av 𝑥, eftersom hen inte kan identifiera 𝑥 som en variabel i 

funktionen. Trots att eleven svarar korrekt på frågan tror jag att hen gissar svaret, eftersom 

hen inte kan argumentera för detta. Dessutom svarade hen negativt på denna fråga i 

enkäten med argumentationen: “Eftersom 𝑦 = 4 kan inte 𝑥 = 4“. Eleven anser att en 

cirkel i koordinatsystemet och cirkelns ekvation representerar en funktion och ignorerar 

faktumet att ekvationen ger två olika lösningar för nästan varje värde på 𝑥. Från dialogen 

framgår det att eleven ser en icke-sammanhängande graf som flera olika funktioner. Jag 

märkte att hen svarar olika på enkätfrågor, som beror samma aspekter. I frågan om sin 

personliga definition av funktion skriver hen att: “x och y ska finnas med detta ska vara 

lika med någonting”. Jag klassificerar elevens uppfattning om begreppet funktion som 

preoperationell, eftersom hens personliga definition inte passar i någon av kategorierna 

samt att hens svar på enkätfrågor är motsägande. 
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5.4.4 Elev D 

Från dialogcitaten identifierar jag att kravet på entydigt bestämt funktionsvärde är den 

avgörande aspekten av funktionsbegreppet för Elev D. Hen uppvisar att styckvis 

definierade funktioner, konstanta funktioner samt deras grafer, och funktioner vars grafer 

inte är sammanhängande är en del av hens begreppsbild om begreppet funktion. Eleven 

uppvisar en strukturell uppfattning om begreppet i många sammanhang. Hen svarar på 

enkätfråga 1g att: “Funktionen kan vara uppdelad 𝑓(𝑥) = {
𝑔(𝑥)

ℎ(𝑥)
  
𝑎 ≤ 𝑥
𝑏 ≥ 𝑥

 typ, vilket 

fortfarande är en funktion”. Min tolkning är att eleven inser att om man kan definiera 

funktioner för olika distinkta definitionsmängder, så kan man använda dessa funktioner 

för att definiera en “generell” funktion vars definitionsmängd blir unionen av samtliga 

definitionsmängderna. Eleven kan identifiera en diskret funktion i uppgift 1i (Bilaga C) 

och uppvisar att denna typ av en funktion också är en del av hens begreppsbild. I sin 

personliga definition, nämner hen kravet på entydigt bestämt funktionsvärde och hänvisar 

till begreppet definitionsmängd. Under intervjun säger hen att en funktion är: “...en form 

av regel som för varje x man stoppar in ger endast ett svar, ett y vanligtvis”, och i 

frågeformuläret skriver hen: “En funktion är en regel som för varje 𝑥 i sin 

definitionsmängd ger precis ett värde y. En funktion kan bestå av flera andra funktioner 

på olika intervall”. Ordet “ger“ kan tyda på att en funktion är en operation eller en 

beräkningsprocess för denna elev. Dock finner jag också en annan formulering i elevens 

svar på några enkätfrågor. Han argumenterar sitt svar till uppgift 2g att: “för varje värde 

på x finns max 1 värde på y”. Ordet “finns“ i denna formulering medför att begreppet 

funktion kan uppfattas som en uppsättning av ordnade par. Min tolkning är att eleven har 

utvecklat både den operationella och den strukturella uppfattningen om begreppet 

funktion. 

 

 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Studiens syfte var att kartlägga elevernas uppfattningar om funktionsbegreppet samt att 

undersöka i vilken mån hade eleverna utvecklat sin förståelse för begreppet, med 

utgångspunkt i en given skala. De två elevgrupper som deltog i undersökning och som 

jag betraktade som en och samma population, skiljde sig lite åt. Den mindre gruppen (sju 

elever) läste matematik 5, medan den stora gruppen läste matematik 3c och 4 samtidigt, 

som kunde (men inte nödvändigtvis) resultera i att den mindre gruppen skulle prestera 

bättre i undersökningen. I arbetet av Vinner och Dreyfus (1989), finner vi att forskarna 
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kommer till slutsatsen, att kursnivån är en bra indikation på hur studenten resonerar kring 

begreppet funktion. Nedan visar jag hur de två grupperna svarade på enkätfrågorna 

(Diagram 2). Blåa staplarna svarar mot elevgrupp 1 (matematik 3c, matematik 4) och röda 

staplarna svarar mot elevgrupp 2 (matematik 5). Diagrammet visar andel elever, från 

respektive grupp, som svarade “ja” på enkätfrågor i uppgifterna 1 och 2. 

Diagram 2 

 

 

Elevgrupperna svarade någorlunda enigt på de allra flesta frågorna. Grupp 2 klarade sig 

avsevärt bättre på uppgiften 2f. Fyra av samtliga sju eleverna i gruppen tolkade symbolen 

± korrekt och svarade att 𝑦 ± √9 − 𝑥 inte kunde representera 𝑦 som en funktion av 𝑥. 

Denna anmärkning gjordes av endast en elev i den större gruppen. Det är intressant att 

den större gruppen klarade sig bättre på uppgifterna 1e och 1f, fast skillnader mellan 

grupperna inte är så stora som i uppgift 2f. Avslutningsvis vill jag påstå, att man inte kan 

påvisa att någon av undersökningsgrupperna presterade bättre. En vanlig föreställning om 

funktioner, hos de allra flesta eleverna, var att en funktion är samma sak som en ekvation. 

Eleverna ignorerar eller glömmer bort faktumet att det också finns en negativ lösning i 

cirkelns ekvation. I frågan om 𝑦 ± √9 − 𝑥 kan representera 𝑦 som en funktion av 𝑥, var 

resultaten ändå mer förvånande där tjugo av tjugofem elever svarade “ja”. Det var också 

märkvärdigt att ingen av deltagarna kunde påpeka att ekvationen 𝑦2 + 𝑥2 = 4 kan 

representerade en cirkel. Jag vill tro att om eleverna kunde koppla ihop de två 

representationsformerna skulle de svara korrekt på båda frågorna. Dock tror jag att skiss 

av en cirkel åberopade en minnesbild hos eleverna, d.v.s. att en cirkel är ett 

prototypexempel på en icke-funktion. Detta innebar att eleverna inte behövde fundera på 

definitionen av en funktion när de svarade på denna fråga. 
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6 Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 

 
6.1.1 Elevernas definitioner av begreppet funktion 

De allra flesta eleverna, som deltog i undersökningen hamnar i kategori 5. “Formel”. 

Detta innebär att eleverna definierar funktion som en formel, ett algebraiskt uttryck eller 

en ekvation. Resultatet skiljer sig från det som presenteras av Vinner och Dreyfus, 

eftersom studenterna (som läste motsvarande inriktningar) i deras studie placerades oftast 

i kategorier 1 och 2 vilket tyder på att de israeliska studenterna utvecklade en mer 

avancerad uppfattning om funktioner. Vinner och Dreyfus undersökte studenter som läste 

sitt första år på college (en institution som i en vis del motsvarar ett universitet). Forskarna 

påpekar att studenterna hade studerat funktioner flera år tidigare på gymnasiet, men 

begreppet hade ännu inte införts för dem på college. Detta innebär att de kunskaper som 

studenterna presenterade i undersökningen kommer från gymnasiet. En orsak till att mina 

resultat skiljer sig så mycket från Vinner och Dreyfus kan vara att de israeliska studenter 

var de duktiga gymnasieelever som strävade efter att studera vidare. Jag vet ingenting om 

vilka aspirationer hade eleverna som deltog i min undersökning. Jag kunde fråga dem om 

de planerar studera vidare efter gymnasiet och vad i så fall, trots de olika faktorer (som 

påverkar elevers lärande) som till exempel motivation ligger utanför studiens ämne. 

 

Mina resultat är mer jämförbara med det som presenteras av Viirman (2010), trots att han 

använder en annan variant av indelningen som jag använder i denna studie. Viirman 

placerar de allra flesta studenterna i kategorierna 2 och 3 (maskin och regel/formel). Ut 

ifrån definitioner för dessa kategorier framgår det att de omfattar de definitioner av en 

funktion, som jag placerar i kategorierna 3, 4 och 5 (regel, operation, formel).  Detta 

antagande innebär att Viirmans resultat överensstämmer i hög grad med mitt resultat. En 

viktig omständighet är att båda undersökningarna genomfördes i Sverige som kan tyda 

på att resultaten avspeglar i en viss mån hur svenska elever tänker kring begreppet 

funktion. 

 

 
6.1.2 Elevernas begreppsbilder om funktioner 

Enkätuppgifterna konstruerades med avsikten att undersöka de olika aspekterna av 

funktionsbegrepp som beskrivs i bakgrundsdelen (se kap. 2.3 sida 15). Resultaten visade 
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att kravet på ett entydigt bestämt funktionsvärde inte är en delbild hos de allra flesta 

eleverna. Dessutom kunde jag identifiera en potentiell konflikt i elevernas delbilder. 

Nästan lika många elever svarade att en cirkel inte kan representera en funktion och att 

ekvationen 𝑦2 + 𝑥2 = 4 kan anses vara en funktion. Dessutom, ingen av deltagarna 

kunde relatera ekvationen till en cirkel, trots att egenskaper hos cirkelns ekvation ingår i 

matematik 3c. Min tolkning av detta är att en cirkel är ett prototypexempel av en “icke-

funktion”, som eleverna har mött på matematiklektioner. Denna delbild motsvarar också 

det som Vinner och Dreyfus kallar för matematisk konvention - “matematiker har bestämt 

att den typen av grafer inte är en funktion”.  Frågan om 𝑦 = ±√9 − 𝑥 kan anses 

representerar y som en funktion av x gav ändå mer överraskande resultat, eftersom 

tjugofem elever svarade ja på denna fråga. Detta bekräftar en gång till att kravet på ett 

entydigt bestämt funktionsvärde inte är en del av elevernas begreppsbild. Vinner och 

Dreyfus rapporterade att kravet på entydigt bestämt funktionsvärde var en avgörande 

aspekt av begreppet funktion för respondenterna i deras undersökning. Min studie skiljer 

sig dock från Vinner och Dreyfus (1989), eftersom de använde bara grafer i sina uppgifter. 

Mitt resultat överensstämmer dock med resultaten från Tall och Bakar (1992) som 

använde både grafer och ekvationer i sin undersökning. Forskarna (Tall och Bakar, 1992) 

rapporterar att majoriteten av studenterna i deras forskning trodde att 𝑦 = ±√4𝑥 − 1 var 

en funktion. Deras tolkning är att “y lika med ett uttryck som innehåller x" är ett 

prototypexempel av en funktion, och faktum att y inte bestäms entydigt var mindre viktigt 

för majoriteten. 

 

Uppgifterna var syfte var att undersöka hur eleverna resonerar kring konstanta funktioner 

visade en gång till att kravet ett entydigt bestämt funktions värde inte ingår i deras 

begreppsbilder. Svaren på uppgifterna 1f och 2d avslöjar att det finns en konflikt hos de 

studenter som ångrade sig när de insåg att det algebraiska uttrycket inte involverade något 

𝑥, medan grafen verkade mer troligt att vara en funktion. Detta fenomen diskuteras också 

arbetet av Tall och Bakar (1992). Forskarna (Tall och Bakar) menar att detta kan mycket 

väl vara relaterat till beskrivning av förhållandet mellan 𝑦 och 𝑥 - “att dem beroende 

variabeln varierar, eftersom den oberoende variabeln varierar”. Detta överensstämmer 

med resultaten i min studie då många deltagare argumenterade att 𝑦 inte varierar, som 

medför att det inte kan vara en funktion av 𝑥. De eleverna uppvisade strikt en operationell 

uppfattning om funktioner. Resultatet från uppgift 3 visar att eleverna inte är bekanta med 

sådana typer av uppgifter, där funktioner definieras språkligt. Detta kan vara mest 
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problematiskt för de elever som inte har svenska som sitt modersmål. Liknande resultat 

hittar vi i Dreyfus och Vinner (1989) (uppgift 3 hämtades från deras arbete). Forskarna 

(Dreyfus och Vinner) kommenterar att många elever inte känner till terminologi som 

hänför sig till de begreppsmässiga aspekterna av den matematiska uppfattningen, vilket 

överensstämmer med mina slutsatser. 

 

Eleverna uppvisar att funktioner vars grafer innehåller “ett hopp” (diskontinuerliga 

funktioner) eller “ett gap” är delbilder hos majoriteten. Några elever nämner begreppet 

diskontinuerlig funktion men de använder fast de använder det felaktigt. De eleverna 

påstår att funktioner vars grafer innehåller “ett gap” kallas diskontinuerliga. När man 

bedömer elevernas svar på uppgifter 1e, 1i och 1j måste man ha i åtanke att eleverna inte 

uppvisar att kravet på ett entydigt bestämt funktions värde är en viktig aspekt när de löser 

samtliga uppgifter. Ovan nämnda uppgifterna (1e, 1i, 1j) presenterar grafer som påminner 

om räta linjer och parabler. Orsaken till att majoriteten svarar korrekt på dessa frågor kan 

lika väl vara att de graferna ser “bekant ut” för eleverna, eftersom de visar något som 

liknar exempelvis en andragradsfunktion. De korrekta svaren skulle ha varit mer 

övertygande, om eleverna hade kallat funktionerna för diskontinuerliga. Dock fick jag 

bara ett fåtal kommentarer till dessa uppgifter, eftersom jag inte krävde någon förklaring 

alls. 

 

Funktioner vars grafer innehåller “ett gap” accepteras av drygt hälften av respondenterna. 

Det är anmärkningsvärt att några elever kallar (felaktigt) funktionen i fråga 1g, för 

diskontinuerlig. Fyra elever svarar (korrekt) “ja” till frågan (2e) om𝑦 = {
−𝑥
𝑥 + 1

  
, 𝑥 < 0
, 𝑥 ≥ 0

 

kan representera y som funktion av x och samtidigt säger de att grafen 1g inte kan 

representera en funktion. Jag tror att val av funktioner är avgörande i detta fall och kunde 

påverka de 4 elevernas beslut. I frågan 2e använder jag uttryck för räta linjer medan grafen 

1g presenterar sektorer av två cirklar. Många elever svarar “nej” på fråga 1g, eftersom de 

inte kan hitta någon formel till funktionen. Däremot svarar de fyra eleverna korrekt på 

fråga 1e, där det visas en graf vars formel liknar formeln i uppgift 2e. Min tolkning av 

detta är att de fyra eleverna uppvisar förtroende att en funktion måste kunna beskrivas 

med en formel.  

 

Det visar sig att graf 1h är mest problematisk av de samtliga grafer som svarar mot en 

styckvis definierad funktion. Eleverna svarar oftast att det inte går att skriva någon formel 
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för denna funktion eller att den visar två olika funktioner. Jag tror att den avgörande 

egenskapen hos grafen (som fångar elevernas uppmärksamhet) är dess spets. Orsaken till 

att eleverna inte är bekanta med den typen av grafer kan vara att de arbetar bara med glatta 

funktioner på matematiklektioner. 

 

 

6.2 Metoddiskussion 

Studien syftar till att beskriva, analysera och kartlägga gymnasieelevers uppfattningar om 

begreppet funktion samt att undersöka hur de olika uppfattningarna förhåller sig till 

begreppet. Min undersökning är uppdelad i två delstudier som ger mig möjligheter att 

samla elevernas utsagor och föreställningar om funktioner. I delstudie 1 svarar eleverna 

på frågor i ett frågeformulär som handlar om definition av en funktion och de olika 

aspekterna som beskrivs i avsnitt 2.3. I delstudie 2 intervjuar jag några elever som har 

besvarat enkäten. För att hitta svar på min första frågeställning, använder jag den 

indelningen för studenternas definitioner av funktion, som infördes av Dreyfus och 

Vinner. Den andra forskningsfrågan besvaras med utgångspunkt i arbete av Viirman med 

flera Forskarna införde en indelning av studenternas begreppsbilder som baserar på 

Sfards (1991) teori om två typer av uppfattningar om matematiska begrepp, som beskrivs 

i kap. 2.2.1. 

 

Denna studie baserar i hög grad på tidigare forskning som presenteras i bakgrundsdelen. 

En enkätundersökning verkar vara en lämplig metod för att uppnå studiens syfte samt att 

underlätta redovisning av resultat och resultatdiskussion. Den kvantitativa metoden ger 

också att samla mycket information i relativt kort tid, eftersom antalet deltagare påverkar 

bara tiden som krävs för att analysera det insamlade materialet. Analysdelen kan också 

underlättas genom att konstruera lämpliga frågor och uppgifter med utgångspunkt i de 

tänkbara aspekter som ska undersökas. Mitt frågeformulär innehåller också frågor utan 

några svarsalternativ för att undersöka hur eleverna resonerar kring begrepp. En nackdel 

med danna typ av frågor är att respondenternas svar kan vara otillräckligt detaljerade för 

att dra några välgrundade slutsatser. Därför använder jag också intervjuer som en 

kvalitativ metod för att tydligare fånga de bakomliggande orsaker till elevernas svar. De 

som är mer intresserade av att använda blandade metoder i en undersökning, hänvisas till 

Kvale (2008), som beskriver hur intervjuer kan fungera som ett hjälpmedel gentemot 

andra metoder. 
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6.3 Vidare forskning 

Det visade sig att studiens resultat väcker nya frågor kring ämnet som är värda att 

undersöka i framtiden. För det första, det är svårt att säga i vilken utsträckning är 

resultaten generaliserbara och om de är generaliserbara över huvud taget. Därför verkar 

det vara intressant att genomföra en liknande studie på flera skolor och på elever som 

tänkbart har samma kompetenser i matematik d.v.s. att de har läst exakt lika många 

matematikkurser. En annan intressant forskning kan vara en longitudinell studie för att 

undersöka hur gymnasieelevers kunskaper om funktioner utvecklas under deras hela 

skolgång. Det kan vara av intresse om det finns en matematikkurs som bidrar mest eller 

minst till utveckling av gymnasieelevers kunskaper kring ämnet. Det är också värt vid 

enkätutformning, utvidga antal begrepp och egenskaper hos en funktion, som eleverna 

måste tänka på när de löser uppgifter. Exempel på dessa kan vara gränsvärde, asymptot, 

derivata, primitiv funktion, integral, inversfunktion, lutning, tangent, extrempunkter. 
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Bilagor 

Bilaga A - Följebrev 

 

Hej!  

Jag skriver ett självständigt arbete i matematik på Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet med arbetet 
är att undersöka gymnasieelevers uppfattningar om begreppet funktion. Ditt deltagande i 
undersökningen kommer att hjälpa mig att samla in material och information till analys. Du kan 
delta i min undersökning genom att besvara frågor i en enkät som handlar om matematik och 
begreppet funktion. Enkäten kommer att ta cirka 20 min av din lektionstid. Jag kommer även att 
välja 5 elever som jag kommer att intervjua. Intervjun kommer att handla om enkätfrågorna och 
kommer att spelas in.  

 

Jag följer fyra huvudkrav av forskningsetiska principer: 

• Informationskravet  
• Samtyckeskravet 
• Konfidentialitetskravet 
• Nyttjandekravet 

Du kan hitta all information om dessa på http://www.codex.vr.se 

 

Av de forskningsetiska kraven följer det att du måste ge ditt skriftliga samtycke för att kunna 
delta i undersökningen. Enkäten är anonym och du kan avbryta din medverkan i 
undersökningen när som helst.  

Om du har några frågor så kan du kontakta mig genom att ringa: 0705108067 eller mejla på 
mm223es@student.lnu.se  

 

Maciej Michalowski 

 

 
 

⬜ Ja, jag vill delta i studien                  ⬜ Jag är villig att delta i intervjun 

⬜ Nej, jag vill inte delta i studien 

 

 

 

Underskrift: ……………………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………. 

 

Datum:.................................... 

 

 

http://www.codex.vr.se/
mailto:mm223es@student.lnu.se
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Bilaga B - Preliminär enkät 
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Bilaga C - Enkäten som användes i studien 
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Bilaga D – Transkriberade intervjuer 

 

Elev A 

 

Intervjuaren visar uppgift 1h från enkäten.  

 

I: Tycker du att den grafen kan representera en funktion? 

 

A: Ja det gör jag för att alla värden på y har ett värde på x, det finns inte flera y-

värde på samma x, unikt x-värde 

 

I: exempelvis, om vi väljer y lika med noll, hur många x har vi då? 

 

A: då är x noll också, det är bara ett, x noll bara 

 

I: det här svarar inte det mot y lika med 0? 

 

A: juste, men jag menar [funderar] det är inte samma x-värde, det är ett annat x-

värde. Alltså varje y-värde, nej vänta hur blir det? [funderar] ett x har inte flera y-

värde, så menar jag, det är så jag menar, varje x har bara ett y-värde 

 

Intervjuaren pekar på grafen av en konstant funktion i uppgift 1f. 

 

I: kan den vara en funktion? 

 

A: det anser jag också är en funktion men [funderar] 

 

I: är du missnöjd med någonting? 

 

A: ja för att om man ska skriva upp det som en funktion så blir det ju, det beror 

inte på x, y beror ju aldrig på x eftersom y är alltid samma  

 

I: finns det några krav man ställer på en funktion? 

 

A: funktionen ska bero på, i detta fall är det x eller det kan va tiden eller vad som 

helst så att det ska bero på nåt 



  
 

XVI 

 

I: kan x vara tiden? 

 

A: ja x kan vara tiden till exempel  

 

I: vad kan vara y då? 

 

I: så kan den här grafen vara en funktion? 

 

A: nej jag tror inte det, eftersom det inte, y alltid är 1 till exempel, det kvittar vad 

x är 

Intervjuaren pekar på ekvation y2+x2=4 i uppgift 1f. 

 

I: Kan den representera y som funktion av x 

 

A: ja det tycker jag, för om man skriver om det så blir det ju en () fast då blir det 

plus minus, det blir två funktioner får jag skriva på detta papper, för om jag tänker 

att man skriver om det så blir det y lika med () 

 

I: exempelvis kan du hitta y värdet för x lika med noll 

 

A: plus minus två blir det [lite osäker] 

 

I: så vilket värde kommer y ha för x lika med 0  

 

A: roten ur 4 

 

I: är det alla möjliga lösningar 

 

A: plus minus roten ur 4  

 

I: är det något problem att vi fick två värde?  

 

A: det blir [funderar] som två olika funktioner en för plus en för minus 



  
 

XVII 

 

I: kan den då representera y som en funktion av x funktion? 

 

A: det är så krångligt att tänka på massa olika villkor men ja tycker det, [tystnad] 

den kan representera en funktion 

 

A: nej igen p.g.a. samma som den där uppgiften med rätta linjen  

 

I: därför att? 

 

A: det beror inte på x det är alltid 4, x kan vara vad som helst men y kommer 

alltid var 4 

 

I: kan vi derivera den? 

 

A: ja det kan vi  

I: vad blir då för derivata 

 

A: det blir 4x  

 

I: vad betyder derivata geometriskt? 

 

A: hur snabbt nåt ändrar sig typ 

 

I: så vad blir derivata till den? 

 

A: det blir 0, det är alltid 4 det ändras ingenting 

 

I: är då derivatan är funktion? 

 

A: nej derivatan blir ingen funktion heller, eftersom den alltid är noll 

 

Intervjuaren visar en graf med “ett hopp” från uppgift 1e. 
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I: tror du att grafen kan representera en funktion? 

 

A: ja de tycker jag också, för varje x värde, varje x har ett y värde 

 

I: kan du säga vad en funktion är för nånting? 

 

A: funktionen beror på nåt i detta fallet på x, så en funktion ska alltid ju bero på 

något, och då ska varje x ha ett y värde, det är en funktion skulle jag säga. 

 

 

Elev B 

 

Intervjuaren (I) visar en graf (uppgift 1h) till Elev B (B) 

 

I: Kan denna graf representera en funktion? 

 

B: Jag tycker att det mer känns som två olika funktioner, men eftersom den inte 

följer nåt slags mönster [funderar]. Tycker den är lite, jag aldrig sett sån innan. 

Men [tystnad] nej jag skulle säga nej [funderar], det är två olika funktioner. 

 

 

Intervjuaren (I) pekar på grafen som representerar en horisontell linje (Bilaga 2 

uppgift 1f) 

 

I: Kan den vara en funktion? 

 

B: Det är en, bara x lika med och sen någonting 

 

I: så du x lika med? 

 

B: yyy [funderar] eller y lika med, nej [tystnad], a men det är ju bara en rak linje 

[tystnad] och jag skulle inte säga heller den representerar en funktion 

 

I: vad är det som inte fungerar? 

 



  
 

XIX 

B: emm[tystnad] 

 

I: ställer man några krav på en funktion? 

 

B: den har ju samma x-värde hela tiden [tystnad] sen om det betyder att det inte är 

en funktion, är ju [tystnad] 

 

I: har den samma x-värde hela tiden? 

 

B: eller y-värde menar jag 

 

I: hur många variabler finns det? 

 

B: ingen 

 

I: så du säger att det inte är en funktion? 

 

B: nej, precis 

 

Intervjuaren pekar på grafen från uppgift 1e 

 

I: Kan denna graf vara en funktion? 

 

B: det tycker jag 

 

I: Det är också räta linjer va? 

 

B: men de har ju variabler, som de inte bara går längst en axel 

 

Intervjuaren visar ekvationen y2+x2=4. 

 

I: kan denna formel representera y som en funktion av x? 

 



  
 

XX 

B: vet inte, nån ledtråd? [skrattar], ja men det skulle den kunna göra 

 

I:  vad blir y-värdet för x lika med noll? 

 

B: det är 2 upphöjd till 2, eller 2 då [tystnad], y-värdet är 2 och x är 0  

 

I: Är det alla möjliga lösningar 

 

B: y är lika också med minus 2  

 

I: kan den vara en funktion då? 

 

B: ja [tystnad], eller nej det är samma, nej men det är ju y två, minus två. Nej det 

är samma y-värdet [tystnad], nej det går inte. 

 

I: ställer vi några krav på en funktion? 

 

B: ja det får inte vara mer än ett svar på y  

 

Intervjuaren visar ekvationen y=4. 

 

I: kan den representera y som funktion av x? 

 

B: nej, x är inte inblandad alls 

 

I: måste det finnas? 

 

B: det kan finnas x-värde, nej det kan inte alls för den går bara rakt 

 

 

Elev C  

 

Intervjuaren (I) visar en graf (uppgift 1h) till Elev C (C) 



  
 

XXI 

 

I: kan det vara en funktion? 

 

C: jag vet inte om det kan vara det, det ser nästan ut som att det är två funktioner, 

att man kan dela upp, för jag kan inte se att hela den är en funktion, det är just 

som att [funderar], jag vet inte vad det är här för nåt, vad som händer där, den går 

ju under där och sen kommer den ju upp där, det känns nästan som man kan dela 

på denna, att det är som två funktioner 

 

Intervjuaren pekar på grafen av en konstant funktion i uppgift 1f. 

 

I: hur blir det då med den här  

 

C: det kan man säga att det är en funktion, för då blir det ju [funderar], då är y lika 

med, nej x lika med noll, det är ju när den går rakt, så det kan vara en funktion 

 

I: ställer man några krav på en funktion? 

 

C: y och x kan väl finnas med och det ska bli ett värde tillsammans, eller y och x 

ska i alla fall finnas med i en funktion 

 

Intervjuaren visar ekvationen y=4. 

 

I: kan den representera y som funktion av x? 

 

C: jo men den kan det nog, det tror jag 

 

I: hur många variabler finns det då? 

 

C: det är ju en bara, y är lika med 4, men om [funderar], vad menar man, att man 

kan byta ut x mot y då, att x är lika med [funderar], men jo, det tycker jag, y kan 

ju representera y som funktion 

 

I: vad kan tyda på att det är en funktion? 

 

C: jag vet faktiskt inte  



  
 

XXII 

 

Intervjuaren visar ekvationen y2+x2=4. 

 

I: kan den då representera y som funktion av x? 

 

C: [funderar 1 minut] jo, den kan det 

 

I: kan du kanske motivera lite? 

 

C: om man har y i kvadrat och om y kan representera x, det blir samma svar om 

man byter plats på dem.  

 

I: menar du att man kan flytta x till andra sidan? 

 

C: [funderar] nej, det kan man inte göra, så blir det minus x i kvadrat ju, och sen 

flyttar man över fyra så blir y kvadrat minus fyra, [funderar] ej det går ju inte om 

man ska byta plats på dem, för det blir ju inte samma sak 

 

I: kan det vara en funktion då? 

 

C: å det kan det 

 

I: vad blir y värdet om x är lika med noll? 

 

C: då blir ju två [löser uppgiften skriftligt], två upphöjd till två är fyra  

 

I: finns det ett annat tal som också ger oss fyra om vi kvadrerar det? 

 

C: [tystnad] 

 

I: hur många lösningar får vi om man sätter x lika med noll  

 

C: två stycken, det blir ju två, minus två 

 

I: är det ett problem? 



  
 

XXIII 

 

C: nej det tycker jag inte 

 

Intervjuaren visar en graf med “ett hopp” från enkäten (uppgift 1e). 

 

I: kan den här grafen representera en funktion? 

 

C: jag vet faktiskt inte, men det borde den kunna göra, det är sånt här vi lärde oss 

i trean, [tystnad] men jag vet inte om det kan vara en funktion 

 

I: vad är det som inte fungerar? 

 

C: de går inte ihop, den blir ju ingen funktion, men det kan vara två olika 

funktioner kanske, [funderar] jag tror inte att den kan representera en funktion. 

 

 

Elev D  

 

Intervjuaren (I) visar ekvationen y2+x2=4 för Elev D (D) 

 

I: anser du att den kan representera y som funktion av x? 

 

D: nej, [funderar] nej jag säger att den kan det inte 

 

I: vad är det som inte fungerar? 

 

D: för att om ska lösa ut y för att få en funktion så kommer man inte få hela 

ekvationen med, så att säga. Om du tar roten ur så får du bara positiva. Det blir 

bara en halva av en cirkel så att säga, du får inte den undre delen.  

 

I: finns det några krav man ställer på en funktion? 

 

D: det ska bara finnas, för varje x-värde ska det bara finnas ett enda y-värde, så 

man får inte ha plus minus med för då har man två värden på samma x 



  
 

XXIV 

 

Intervjuaren pekar på enkätfrågan 1h. 

 

I: kan denna graf representera en funktion? 

 

D: ja, det skulle jag säga, första delen ser ut som ett standardpolynom skulle jag 

säga, och sen så skulle man kunna definiera funktionen så att den har ett polynom 

i börjar och sen vi ett visst x-värde så byter den till en rät linje i stället 

 

Intervjuaren visar en vågrät linje för Elev D. (uppgift 1f) 

 

I: hur blir det då med den här grafen? Kan den representera en funktion? 

 

D: ja, även om det är samma värde för alla x så finns det exakt ett värde för varje 

x, så det är en funktion 

 

I: kan y=4 representera y som funktion av x? 

 

D: ja, det blir samma som den tidigare att, även om det inte finns x med så finns 

det ändå ett värde på y för varje värde på x 

 

Intervjuaren visar en graf med “ett hopp” (uppgift 1e). 

 

I: kan den vara en funktion? 

 

D: det kan man ju göra, man kan ju skriva så att funktion ser ut som den här räta 

linjen mellan vissa x-värden då, och inklusive då den punkten, och sen definierar 

man funktionen så där, när x värdet är över denna punkten och då är det inte 

inklusive längre, och då är det en funktion för den har ju inte två värden där heller 

för den ena är tom och den andra är stängd. 

 

I: vad är en funktion då? 

 

D: det är en form av regel som för varje x man stoppar in ger endast ett svar, ett y 

vanligtvis. 
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