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Kapitel 1: Starta programmering i Python Övning 3: Funktionerna i Python 

I den tredje lektionen i enhet 1 ska du använda programeditorn 

(skriptet) för att skapa funktioner och sedan köra dem, och obser- 

vera resultaten i konsolen (Shell-fönstret) 

 

 

 
Begreppet funktion i Python.  
 
Implementera följande algoritm: 
 
x←3 
y←2*x + 3 
 
I en konsol görs detta enkelt. Se skärmbilden till höger. Men om du 
vill upprepa den här typen av beräkning för ett annat x-värde måste 
du skriva om hela sekvensen. För ett mindre trivialt exempel blir 
detta både tidskrävande och väldigt tråkigt. Så vi leds nu att skapa en 
funktion som gör det möjligt för oss att enkelt kopiera processandet 
av algoritmen. 
 

Algoritmiskt kan en funktion betraktas som en sekvens av instruktioner 
som utför en viss uppgift med hjälp av ett eller flera argument.  

Den här funktionen får ett namn. 

• Programmeringen av en funktion börjar alltid med def följt av 
namnet på funktionen och sedan följt av argumenten för 
funktionen. Raden slutar med symbolen:  

• Kolontecknet : markerar början på det funktionsdefinierande 
blocket med instruktioner. Alla dessa instruktioner har indrag, 
dvs. i början av varje rad läggs samma antal blanksteg till. 

Funktionen returnerar bara ett resultat via kommandot return. Resul- 
tatet kan bestå av en lista med resultat, en sträng med tecken...osv. 

Indrag som erhållits med tabbtangenten eller med blanksteg är av 

största vikt: allt som är indraget efter def() kommer att utföras som 

ett block. Storleken på indragen bör inte variera inom ett block. 

Lärarkommentar: En funktion gör det möjligt att dela upp problem i 

subproblem och på så sätt undvika upprepning av instruktioner. När den 

är definierad kan den "anropas" så många gånger som det behövs. En 

funktion behöver inte ha något argument. Den kan också anropas från 

ett annat program. Man behöver bara infoga den i en instruktion genom 

att mata in namnet på funktionen och värdena på argumenten. 

  

Syfte: 

• Upptäck begreppet funktion i 
Python  

• Skapa en funktion 

def funktionsnamn(argumentlista): 

..block med instruktioner 

..return (resultat) 
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Genomförande av ett första exempel. 

• Öppna Python-appen och välj att skapa ett nytt skript genom att 

trycka på f3 "New" 

 

 

 

 

• Ge ditt skript ett namn. Välj till exempel CALC och bekräfta genom 
att trycka på Í. Det maximala antalet tecken är 8. 

 

• Namnet på skriptet visas sedan högst upp i det grå fältet: 
name=CALC. Tryck sedan Ok. 

 

 
 

 

Tryck sedan på f1 (Fns) och välj def function():. Tryck sedan på enter. 

 

 

 

 

 

Skriv sedan enligt skärmen till höger. Observera indragen på rad 2 

och 3. Det kallas för indentering. Den sker automatiskt och gör det 

möjligt att definiera programblocken. Man kan säga att indentering 

är en del av själva Pythonspråket. 

Instruktionen return finns också under fliken Fns… Vi återkommer till 

betydelsen av instruktionen return senare. 

 

 

Tryck nu på f4 (Run) för att köra programmet. Du får nu ett 

meddelande att programmet är uppladdat i konsolen (Shell). 

För att beräkna funktionsvärdet för x = 6 kan du skriva in t.ex. f(6). Ett 

annat sätt är att trycka på tangenten ½ 0ch sedan trycka Ok. Du 

fyller sedan i x-värdet.  Vi har här beräknat funktionsvärdet för tre 

olika värden på x. 
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Inom funktionsblocket kan man ha flera rader. Här ska vi nu 

beräkna funktionsvärden för  

2(2 3) (2 3) 4 9x x x−  + = −  

Du kan också plotta denna funktion och se om de beräknade 

funktionsvärdena stämmer. 

I en senare övning ska vi skriva ett program som gör en tabell där vi har 

matat in start- och slutvärde. Se nedan. 

 

 

 

Avsluta nu Python genom att trycka på y 5. 

 

 


