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Fria matteboken: Matematik 2b och 2c
Det här dokumentet innehåller sammanfattning av teorin i matematik 2b och 2c, för gymnasiet. Dokumentet är fritt att 
använda, modifiera och sprida enligt Creative Commons attribution + non-commercial + share alike 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0).

Introduktion

Den här kursen handlar till största delen om att lära sig hantera och använda några olika typer av 
matematiska funktioner, och de ekvationer som hör samman med de funktionstyperna. Förutom 
detta finns också ett avsnitt om geometri och matematiska bevis, och ett avsnitt om statistik med i 
kursen. Läser du matte 2b kommer du också att få jobba lite med budgetering.

Den här boken sammanfattar de begrepp som ingår i matte 2b och 2c, och de metoder som 
används för att lösa standarduppgifter. Den innehåller inte övningsuppgifter, och bara sparsamt med 
exempel – de måste du hitta på annat håll.

Boken underhålls och uppdateras av mattelärare runt om i Sverige. Om du är intresserad av att 
vidareutveckla den här boken är du välkommen att höra av dig till initiativtagaren Johan Falk på 
johan@vaxjonexus.com.

Tack och sånt

Diagram och grafer i den här boken är skapade med hjälp av LibreOffice och GeoGebra.
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Kapitel 1: Funktioner och ekvationer

Varför funktioner?

Inom forskning och arbetsliv används matematik ofta för att beskriva och utforska samband, så som 
hur stor elkonsumtionen i Sverige är under olika timmar på dygnet eller hur försäljning av en viss 
vara varierar när man genomför olika typer av marknadsföring. Ett sätt att beskriva samband är att 
använda funktioner, där man kopplar samman olika variabler.

Genom att studera funktionerna kan man få reda på saker som när elkonsumtionen är som högst 
eller som lägst, eller när marknadsföring ger mest avkastning per investerad krona. Genom att 
använda matematiska modeller kan man inte bara beskriva, utan i viss mån också förutsäga 
elkonsumtion eller försäljning – och därmed fatta bättre beslut om energibesparingar eller ekonomi.

En av matematikens viktigaste användningsområden är att hitta så bra lösningar som möjligt för 
olika problem, så som hur produktionen i vattenkraftverk ska styras eller hur marknadsföring ska 
genomföras. Detta kallas optimering, och funktioner är en central del i att kunna göra optimeringar. 
I den här kursen kommer vi att lära oss hantera tre olika typer av funktioner: linjära funktioner, 
andragradsfunktioner, och exponentialfunktioner. Men först ska vi bli säkrare på vad funktioner 
betyder.

Skrivsätt för funktioner

Man skriver oftast funktioner på formen f(x), vilket uttalas ”f av x” eller mer utdraget ”f som 
funktioner av x”. När man skriver f(x) betyder det att variabeln f hänger samman med variabeln 
x enligt ett visst mönster – som kan vara känt eller okänt. Man brukar kalla f för en beroende 
variabel och x för en oberoende variabel. Man själv kan bestämma vad x ska ha för värde, och när 
man gör det kommer f(x) att få ett visst värde. Man kan också säga att x är ett invärde till 
funktionen, och f eller f(x) är utvärdet för det invärdet.

Vad betyder det? Vi tar ett exempel.

En funktion: elkonsumtionen i Sverige

Funktionen f(x) beskriver elkonsumtionen i Sverige vid olika klockslag, där x är klockslaget. Om 
vi väljer ett x, exempelvis 8:00, kommer f(x) att få ett visst värde – exempelvis 18900 MW 
(”megawatt”).

När man bestämmer ett visst värde för den oberoende variabeln skriver man ut dess värde istället 
för själva variabeln, så här: f(8:00) = 18900 MW. Man hade också kunnat skriva 
f(x) = 189000 MW när x = 8:00. För att undersöka elkonsumtionen kan vi göra en tabell 
över olika funktionsvärden.
f(8:00) = 18900 MW

f(9:00) = 18800 MW

f(10:00) = 18600 MW

f(11:00) = 18600 MW

f(12:00) = 18200 MW

f(13:00) = 17900 MW
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f(14:00) = 17800 MW

I tabellen ovan har vi bytt ut x mot de olika klockslagen, och skrivit ut vilket värde funktionen får 
för de olika x-värdena. (Funktionernas faktiska värden är hämtade från webbplatsen för Svenska 
Kraftnät, se http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Sveriges-effektsituation/.)

Beteckningar för funktioner, värdetabeller och grafer

Man kan använda andra variabler än f och x för att beskriva funktioner. Om vi – som nu – har en 
funktion som beskriver elkonsumtion i Sverige är det rimligare att kalla den P(t) istället för 
f(x), eftersom P är den bokstav som brukar användas för att beteckna effekt (vilket man mäter 
elkonsumtion i) och t är den bokstav som brukar användas för att beteckna tid. Någon som känner 
till dessa standardbeteckningar skulle kunna se funktionen P(t) och tänka att det är en effekt som 
ändras med tiden. Om man inte vet vad en funktion motsvarar i verkligheten är det vanligast att 
kalla funktionen f(x) eller y(x).

(Tips: Att funktioner brukar kallas f(x) eller y(x) kommer sig av att f är en förkortning för 
funktion, och y används när man ritar upp grafer för funktioner i ett koordinatsystem.)

När man skriver funktioner är det viktigt att berätta vad de olika variablerna står för. Ofta vill 
man göra det så att man slipper skriva ut enheter i beräkningar och tabeller. Man skulle till exempel 
kunna skriva så här:
P(t) beskriver elkonsumtionen i Sverige i MW vid olika tidpunkter, där t är antalet timmar 

som gått sedan midnatt.
t P(t)

8 18900

9 18800

10 18600

11 18600

12 18200

13 17900

14 17800

En tabell som den ovan kallas värdetabell och är ett vanligt sätt att beskriva funktioner. Ett annat 
vanligt sätt är att göra diagram över funktionens värden. Sådana diagram kallas funktionsgrafer eller 
bara grafer. Grafen nedan beskriver funktionen P(t).
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I diagrammet ovan används t istället för x på den horisontella axeln. Kurvan P(t) är själva 
funktionsgrafen, och varje punkt på kurvan motsvarar funktionens värde för ett visst värde på t.

Grafer har flera fördelar jämfört med tabeller:
• Det går ofta snabbt att se viktig information i grafer. I grafen ovan kan vi till exempel lätt se 

att elkonsumtionen har två toppar, och att den är relativt låg mellan midnatt och femtiden på 
morgonen. Vi kan också se att elkonsumtionen ökar som snabbast på morgonen mellan kl. 6 
och kl. 8.

• I en tabell är man tvungen att skriva ut funktionsvärden med vissa steg, men i grafer kan 
man se funktionsvärden för alla möjliga värden på den oberoende variabeln. I vårt fall är 
tabellen begränsad till hela timmar, medan i vi grafen kan läsa ut elkonsumtionen vid 7:45.

• I en graf blir det lättare att ”gå baklänges” – se vilka värden på den oberoende variabeln som 
ger ett visst funktionsvärde. Om vi vill veta när elkonsumtionen är 16000 MW kan vi bara 
läsa i grafen ovan, och konstatera att det är vid t ≈ 6,75 och vid t ≈ 21 (vilket betyder kl. 
6.45 respektive 21.00). Att använda grafer på det viset är en sorts ekvationslösning, som vi 
kommer att titta mer på i nästa avsnitt.

En fördel som tabeller har jämfört med grafer är att man får mer exakta värden – i en graf är man 
vanligtvis begränsad till ögonmått.

Funktionsuttryck

Ett tredje sätt att beskriva funktioner är genom funktionsuttryck – formler som beskriver sambandet 
mellan den beroende och oberoende variabeln. Funktions kan till exempel vara 
f(x) = 7x – 5x2, eller g(x) = √3x.

Funktionsuttrycken kan användas för att räkna ut funktionernas värden. Om 
f(x) = 7x – 5x2 kan vi räkna ut f(3) genom att sätta in värdet 3 på x i formeln: 
f(3) = 7·3 – 5·32 = -24.

(Tips: Kom ihåg att exponenter ska räknas ut före multiplikation och division, precis som 
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multiplikation och division går före addition och subtraktion!)
Om en funktion finns beskriven som ett funktionsuttryck öppnas stora möjligheter att utforska 

egenskaper hos funktionen: När är den som störst? Som minst? När minskar den snabbast? När har 
den ett visst värde? Detta beror på att man kan räkna ut funktionsvärdet för varje värde på den 
oberoende variabeln, istället för att exempelvis behöva göra mätningar på verkliga system.

Om en ekonomiansvarig hittar en formel som beskriver hur marknadsföring påverkar försäljning 
behöver hon inte testa olika kampanjer för att hitta den bästa, utan kan räkna fram vad som blir 
mest lönsamt. Om en driftstekniker på ett vattenkraftverk hittar en formel som beskriver hur 
elkonsumtionen varierar över dygnet kan hon veta i förväg när det är dags att öka produktionen, och 
när det är dags att minska flödet genom dammluckorna.

Varifrån kommer funktionsuttrycken?

I matematik i skolan kommer du ofta få funktioner angivna tillsammans med ett funktionsuttryck, 
ungefär i den här stilen: ”En simhoppares höjd över vattenytan beskrivs av 
h(t) = 3 + 5t – 5t2” eller bara ”f(x) = 7x – 5x2” (utan något sammanhang som 
berättar vad funktionen står för). Bara i undantagsfall kommer du att få funktioner presenterade i 
form av tabeller eller grafer.

I verkliga situationer, där man vill analysera verkliga samband, är det sällan man har så enkla 
funktionsuttryck – och ofta ligger det mesta arbetet i att just få fram bra funktionsuttryck. Att du får 
funktionsuttrycken givna till dig beror på två saker: Det ena är att det är en hel vetenskap att 
analysera data och hitta funktionsuttryck. Det andra är att det är galet användbart att kunna använda 
funktionsuttryck för att ta reda på egenskaper hos funktioner.

Det finns oändligt många olika funktioner. I den här kursen ska vi lära oss hitta egenskaper för 
tre stora och viktiga typer av funktioner: linjära funktioner, andragradsfunktioner och 
exponentialfunktioner. I kapitlet om statistik ska vi också titta på hur man kan ta verkliga mätdata 
och hitta funktioner som beskriver dem så bra som möjligt, för dessa tre funktionstyper.

Ekvationslösning med funktioner

I tidigare mattekurser har du redan lärt dig en del om hur man löser ekvationer. Funktioner kan 
användas för att lösa fler typer av ekvationer än man kan lösa för hand, och ofta snabbare än man 
gör för hand. Metoden kallas grafisk ekvationslösning, och kräver att du har en grafritande räknare 
eller ett motsvarande program på en dator eller telefon.

Vi tar ett exempel.

En ovanlig ekvation

Ta ekvationen xx = 5. Den kan tyckas ganska harmlös, men den är oerhört svår att lösa för hand – 
om det ens är möjligt.

Men om vi skapar en funktion f(x) = xx har vi ett utmärkt verktyg för att lösa ekvationen; allt 
vi behöver göra är att ta reda på när funktionsvärdet är 5.
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Grafen ovan visar funktionen f(x) = xx. Den har värdet 5 i en viss punkt, och med en 
grafritande räknare kan vi ta reda på vad den punkten är.

I mitt verktyg (datorprogrammet GeoGebra) anges skärningspunkten till (2,13, 5), det vill 
säga x-värde 2,13 och y-värde 5. Lösningen till ekvationen xx = 5 är alltså x = 2,13.

(Tips: Beroende på vad du använder för verktyg kan du behöva lägga till ytterligare en funktion, 
g(x) = 5, och söka efter en skärningspunkt mellan de två graferna.)

(Tips: Koordinater för punkter anges alltid med parentes runt.)

Ett par ord om numeriska lösningar på ekvationer

Om vi kontrollerar lösningen till ekvationen ovan, och slår in 2,132,13 på sin räknare får man 
ungefär 5,0055 – vilket är bra nära 5, men inte exakt. Det här är en ganska typisk effekt av 
grafiska lösningar för ekvationer.

När en grafritande räknare eller andra program letar efter ett visst funktionsvärde gör den på 
samma sätt som en klok människa skulle göra – gissa på något som ser bra ut, och sedan ta små steg 
för att komma närmare och närmare den ”rätta” lösningen. Hur exakt lösning du får beror (bland 
annat) på hur många steg din räknare tar. Sådana metoder för att lösa ekvationer kallas numeriska, 
och det är det enda sättet som finns för att lösa vissa typer av ekvationer.

Numeriska lösningar kan (i regel) komma hur nära den ”rätta” lösningen som helst, men i vissa 
lägen kan de aldrig bli exakt rätt.

Några termer du bör känna till

• Nollställe: Ett invärde som ger funktionsvärdet 0. Till exempel har funktionen 
f(x) = 2x – 6 nollstället x = 3 eftersom f(3) = 0. I en graf hittar man en 
funktions nollställen där grafen skär x-axeln.

• Nollpunkt: Nollställena uttryckta som punkter istället för bara x-värden, det vill säga med 
både x- och y-koordinater. Till exempel har funktionen f(x) = 2x – 6 nollpunkten 
(3, 0). Som vanligt skrivs koordinater med parentes runt.

• Extremvärden: De högsta eller lägsta värdena en funktion kan ha. I en graf kan du hitta 
extremvärden genom att leta efter vändpunkter.

6 (12)



Fria matteboken - 2b och 2c sparad/utskriven 2012-11-18

• Extermpunkter: Extremvärden uttryckta som punkter istället för bara x-värden, det vill 
säga med både x- och y-koordinater.

• Definitionsmängd: Alla de möjliga invärdena till en funktion. Till exempel har funktionen 
f(x) = √x definitionsmängden x ≥ 0.

• Värdemängd: Alla de möjliga utvärdena från en funktion. Till exempel har funktionen 
f(x) = 1 + x2 definitionsmängden f(x) ≥ 1.

En mer formell definition av funktioner

En funktion är en regel som kopplar samman varje värde i definitionsmängden med ett (och endast 
ett) värde i värdemängden.

Det betyder att en funktion alltid måste ge samma utvärde för ett visst invärde.

Funktioner, överkurs

Sammansatta funktioner

Om man har ett funktionsuttryck, säg f(x) = 3x2, behöver man inte alltid bestämma x till en 
konstant – man kan också använda variabler. Precis som med fasta tal, byter vi ut alla x mot 
variabler i uttrycket. Om vi exempelvis sätter x = 2a får vi f(2a) = 3·(2a)2 vilket kan 
förenklas till 12a2. 

När funktioner används i verkliga tillämpningar är det inte ovanligt att utvärdet från en funktion 
är invärde till en annan funktion, vilket kan se ut så här: f(g(x)). I såna lägen behöver man först 
räkna ut vad g(x) blir, och sedan sätta in det värdet i f(x).

(Tips: Om du alltid sätter ut parenteser runt uttrycket du ersätter x med har du mindre risk att 
göra misstag när du förenklar!)

Några kommentarer om funktioner, definitionsmängder och värdemängder

Strikt sett behöver funktioner inte ha tal som in- och utvärden, utan kan ha andra typer av värden.

Man skulle exempelvis kunna se ett svensk-engelskt lexikon som en funktion, där 
definitionsmängden är (typ) alla svenska ord, och värdemängden är (typ) alla engelska ord. Om en 
funktion inte har tal som värde- eller definitionsmängd är det svårt att göra rimliga grafer över dem, 
men man kan fortfarande göra värdetabeller.

Om varje element i en funktions definitionsmängd har ett unikt funktionsvärde går det att göra en 
omvänd funktion, som tar en tillbaka till det ursprungliga värdet i definitionsmängden. En sådan 
omvänd funktion kallas invers funktion, och spelar stor roll inom matematiken. Ett exempel: 
Funktionen f(x) = 2x + 1 har den inversa funktionen g(x) = (x – 1)/2. Inversa 
funktioner betecknas ofta med ett upphöjt -1, exempelvis skulle g(x) ovan betecknas f-1(x). För 
inversa funktioner gäller alltid att f(f-1(x)) = x.

Funktioner med fler variabler

När man försöker beskriva verkliga samband är det sällan en enda parameter som styr ett 
funktionsvärde, utan flera. Bensinförbrukning för en bil, till exempel, är huvudsakligen en funktion 
av hur fort man kör – men även saker som hur tungt bilen är packad och vilket väglag det är kan 
spela kännbar roll. Om man vill beskriva en funktion med mer än en oberoende variabel kan man 
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skriva den på formen f(x, y, z), där varje variabel inom parentes är en oberoende variabel som 
funktionen använder som indata.

Det finns metoder för att rita upp grafer som ytor istället för kurvor, där man kan åskådliggöra 
funktioner av två variabler – men för det mesta är man tvungen att nöja sig med att representera 
funktionen som matematiska formler. Den som läser en matematisk, naturvetenskaplig eller teknisk 
utbildning på högskola/universitet kommer att arbeta mer med så kallade flerdimensionella 
funktioner.

Kontrollfrågor

1. Funktionen h(t) beskriver en simhoppares höjd över vattenytan, där t är antalet sekunder 
sedan hon lämnat hoppsvikten.

a) Vad betyder det att h(0) = 3?

b) Vad betyder det att h(1,2) = 0?

2. På vilka sätt är grafer bättre sätt att presentera funktioner än vad värdetabeller är? Kan du 
komma på fler anledningar än de som finns listade i det här kapitlet?

3. En sten som får falla fritt från toppen av lutande tornet i Pisa ökar sin fart med 9,82 m/s 
varje sekund. Från början är dess fart noll.

a) Hitta lämpliga variabler för att beteckna stenens fart, och antal sekunder som gått.

b) Skriv stenens fart som en funktion av tiden som gått. (Ange ett funktionsuttryck.)

4. Fundera över hur lång du varit vid olika åldrar.

a) Hitta lämpliga variabler för att beteckna din längd och din ålder.

b) Gör en värdetabell som beskriver din egen längd sedan du föddes fram till idag, på ett 
ungefär. Sätt ut varje år där du växer snabbt, och annars bara vartannat eller vart femte 
år.

c) Gör en graf som beskriver din längd som funktion av din ålder.

d) Skulle det gå att beskriva din ålder som funktion av din längd? Varför, eller varför inte?

5. Vilken definitionsmängd har funktionen f(x) = x4?

6. Vilken värdemängd har funktionen f(x) = x4?

7. Försök komma på en regel som gör det lättare att komma ihåg vad som är värdemängd och 
vad som är funktionsmängd.

8. Lös ekvationen x2x = 17 grafiskt.

9. Rakel ska för hand rita en graf till funktionen f(x) = (x – 4)2, för x mellan -4 och 4.

a) Vilket tycker du är det första steget som Rakel ska göra, av följande: (1) rita x- och y-
axlar, (2) göra en värdetabell, eller (3) utveckla funktionsuttrycket så att hon slipper 
parenteser?

b) Vilket är det högsta och minsta värdet Rakel kommer att behöva på x-axeln i sitt 
koordinatsystem?

c) Vilket är det högsta och minsta värdet hon kommer att behöva på y-axeln?
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Kapitel 2: Linjära funktioner och linjära ekvationer
Linjära funktioner är den första av de funktionstyper vi ska lära oss hantera i den här kursen. Linjära 
funktioner är några av de enklaste funktionstyperna som finns i matematiken, men trots det 
förekommer de ofta i vardagen – och spelar en viktig roll för att förstå och hantera andra typer av 
funktioner. När matematiska analytiker träffar på komplexa funktioner används ofta en metod som 
kallas linjärisering, som betyder att man låtsas (eller antar) att funktionerna beter sig som linjära 
funktioner åtminstone om man tittar på mycket små steg.

Linjära funktioner förekommer i viss mån i fysik, kemi och biologi, men då oftast som ganska 
grova uppskattningar av mer komplexa funktioner. Däremot är de ganska vanliga inom system som 
människan har skapat – så som ekonomi.

Vad är linjära funktioner?

Som namnet antyder har linjära funktioner något med linjer att göra. Ett av de enklaste och mest 
korrekta sätten att sammanfatta vad en linjär funktion är, är att det är en funktion vars graf är en rät 
linje.

När man arbetar med linjära funktioner, åtminstone på gymnasienivå, gör man det nästan alltid i 
sammanhang där man ritar grafer för funktionerna. Därför använder man oftast y(x) som 
funktionsnamn, istället för f(x) som man gör i de flesta andra sammanhang. Slarvigt nog brukar 
man också ofta bara skriva y istället för y(x), vilket tekniskt sett förvandlar funktionen till en 
ekvation – det är inte längre markerat att det finns en beroende och en oberoende variabel.

Med dessa brasklappar går det att beskriva linjära funktioner på tre olika sätt:
1. Linjära funktioner har grafer som är räta linjer.

2. Linjära funktioner ökar eller minskar med en jämn takt.

3. Linjära funktioner går att skriva på formen y(x) = kx + m, för något värde på k och m.

Vad betyder det här? Det betyder att så snart du har något som ökar eller minskar med jämn takt så 
är det en linjär funktion. Till exempel:

• Ett mobilabonnemang som har en fast kostnad och en avgift per samtalsminut – kostnaden 
per månad är en linjär funktion av antalet samtalsminuter.

• En maratonlöpare som springer i 16 km/h – sträckan som är kvar till målgången är en linjär 
funktion av hur länge hon sprungit. (Även sträckan hon sprungit hittills är en linjär funktion 
av tiden.)

• En taxiresa som har en framkörningsavgift och en kostnad per kilometer – totala priset är en 
linjär funktion av den körda sträckan.

• En fallskärmshoppare som befinner sig i fritt fall, innan luftmotståndet blir för stor – 
fallhastigheten är en linjär funktion av hur lång tid som gått sedan hoppet.

Startvärde och ändringstakt (m- och k-värde)

I Sverige, och på många andra ställen, föredrar man att skriva linjära funktioner på formen 
y(x) = kx + m, vilket betyder att man om man har en linjär ekvation som 5x – 2y = -10 
löser man gärna ut y och skriver om den till y = 2,5x + 5 (som man sedan betraktar som att y 
vore en funktion av x).
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Anledningen till att man gärna skriver om ekvationer till den formen är att koefficienten k och 
konstanten m säger två viktiga saker om den linjära funktionen, nämligen dess ändringstakt och dess 
startvärde. 

I fallet ovan, med y = 2,5x + 5, kan vi identifiera k-värde (2,5) och m-värde (5) – vilket 
skulle betyda att ändringstakten är 2,5 och startvärdet är 5. Vad betyder det? Vi börjar med 
startvärdet m:

När x = 0 kan vi på något vis säga att funktionen har sitt startvärde – det kan handla om att det 
har gått 0 sekunder, man pratat 0 minuter i telefonen, taxibilen har kört 0 km, eller vad nu 
funktionen beskriver. Om vi sätter in x = 0 i funktionen kommer första delen av 
funktionsuttrycket försvinna, eftersom vi multiplicerar k med 0, och kvar blir bara m – vårt 
startvärde.

När sedan x börjar öka – fallskärmshopparen rasar nedåt, man pratar i mobilen, eller så – 
kommer y(x) ändras. Vid x = 1 kommer y(x) ha ökat med k·1, vid x = 2 kommer y(x) ha 
ökat med k·2, och så vidare. För varje steg som x ökar kommer y(x) att öka med k, och k kan 
därför sägas vara ändringstakten för y(x).

Det är värt att lägga märke till att både k och m kan vara såväl positiva som negativa. Om k är 
negativt betyder det att y(x) minskar när x ökar, och vi har alltså en minskningstakt istället för en 
ökningstakt.

Mycket av analysen av linjära funktioner handlar om att hitta värdena på k och m. Att förstå att 
de motsvarar ändringstakt och startvärde för funktionen gör det lättare att förstå analysarbetet.

Överkurs: Vad är linjära funktioner och vad är linjära ekvationer?

En linjär ekvation är en ekvation där alla variabler står för sig själva eller har konstanta 
koefficienter, vilket betyder att de bara multipliceras med fasta tal – inte andra variabler. Till 
exempel är x + 2y –3z = 4 en linjär ekvation, eftersom alla variabler (x, y, z) har konstanta 
koefficienter (1, 2, -3). Däremot är ekvationen  x2 + 2xy –√z = 4 inte en linjär ekvation av 
tre anledningar:

• Variabeln x är tagen i kvadrat. (Man kan säga att den har koefficienten x, som inte är 
konstant.)

• Variabeln y har också en koefficient som inte är konstant (nämligen 2x).

• Variabeln z står inte ”ren”, utan i ett rottecken.

Men det är inte alltid så lätt att dra gränsen mellan linjära och icke-linjära funktioner. Man kan 
hamna i lägen där man använder variabler för att representera konstanter; exempelvis skulle de 
flesta säga att ax + by +cz = 0 är en linjär funktion och utgå från att a, b och c är konstanter 
som man inte känner värdet på.

Vill man vara hundra procent strikt bör man säga att ekvationen ovan är linjär i x, y och z, och på 
så vis markera att det är x, y och z som är de ”verkliga” variablerna.

Om man skriver om en ekvation till en funktion, och explicit sätter ut den oberoende variabeln 
(eller flera!) blir det alltid möjligt att se om det är en linjär funktion eller inte. Ett exempel gör det 
tydligare:

• f(x, y) = xy är inte en linjär funktion, eftersom de oberoende variablerna x och y inte 
har konstanta koefficienter.

• f(x) = xy är en linjär funktion, eftersom den oberoende variabeln x har en koefficient 
som inte ändras inom ramen för den här funktionen. På samma sätt är även f(y) = xy en 
linjär funktion.
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Att rita grafer för linjära funktioner

Att rita grafer för linjära funktioner är på flera sätt lättare än att rita grafer för allmänna funktioner – 
eftersom alla linjära funktioner har grafer som är räta linjer räcker det att ha två punkter för att veta 
hur linjen ska dras.

Om du har den linjära funktionen skriven på formen y(x) = kx + m blir det dessutom ännu 
lättare, eftersom du kan läsa av startvärde och ändringstakt direkt i funktionsuttrycket. Värdet på m 
anger var linjen skär y-axeln, och om du går ett steg framåt i x-led kommer grafen att öka k steg.

Det är värt att betona att positiva k-värden kommer att ge en linje som lutar uppåt, medan ett 
negativt k-värde ger en graf som lutar nedåt. Man brukar prata om positiv och negativ lutning på 
linjen. Ju större absoutvärde på k, desto brantare lutar linjen uppåt eller nedåt.

(Tips: Om k är ett bråktal, undersök om absolutvärdet på k är större eller mindre än 1:  om det är 
större kommer du att ha en brant lutning uppåt eller nedåt, om det är mindre kommer du att ha en 
flack lutning uppåt eller nedåt. Ett k-värde på 3/4, till exempel, ger en flack lutning uppåt – på 4 
steg i x-led kommer grafen att stiga med 3 steg.)

Att hitta ändringstakt (k-värde) från två funktionsvärden

Om man behöver hitta ett funktionsuttryck för en linjär funktion y(x) behöver man bestämma två 
parametrar – k och m. I de flesta lägen är k den klart lättaste att bestämma. För att göra det behöver 
man åtminstone två funktionsvärden. Metoden ser ut så här:

1. Ta reda på två funktionsvärden. De kan vara uttryckta som punkter i ett koordinatsystem, 
eller på något annat vis.

2. Ta reda på hur mycket funktionsvärdet ökat/minskat.

3. Ta reda på hur mycket den oberoende variabeln (x) ökat/minskat.

4. Ändringstakten, k-värdet, är ändring i funktionsvärde delat med ändring i x-led.

Ganska ofta syns en formel för att räkna ut k-värden för linjära funktioner: k = ∆y/∆x. Det 
triangelformade tecknet är den grekiska bokstaven för D, och uttalas ”delta”. Den brukar användas 
för att beteckna skillnader (differenser), vilket är precis vad den gör här också. ”k-värdet är skillnad 
i y-led delat med skillnad i x-led.”

Ytterligare en formeln som kan figurera är k = (y2 – y1)/(x2 – x1). Den säger precis 
samma sak, men skriver dessutom ut hur man räknar ut skillnaderna i y- och x-led. Den här formeln 
har fördelen att den poängterar att man måste ha samma ordning på koordinaterna när man räknar 
på ändring i x- och y-led.

Att hitta startvärde (m-värde)

Regression, exempel

Johan har precis gräddat bröd, och ugnen är 250°C varm. Han stänger av ugnen och använder sin 
ugnstermometer för att se hur temperaturen sjunker. Han skriver ner tre temperaturer och när han 
mätte dem:
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Tid (minuter efter att ugnen stängdes av) Temperatur (°C)

5 200

10 160

20 100

Med hjälp av en dator får Johan fram en funktion som beskriver temperaturminskningen. 
Funktionsuttrycket är T(t) = 25 + 225·0,95t, där T är temperaturen i ugnen i grader Celsius och t är 
antalet minuter som gått sedan ugnen stängdes av.
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