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Extramaterial till  
Matematik Gamma

LIBER  
PROGRAMMERING  
OCH DIGITAL 
KOMPETENS

NIVÅ  

UTVECKLA

NIVÅ  

TRÄNA

Samband och uttryck
LÄRARE

Du och dina elever kommer nu att få bekanta er med de digitala verktygen 
Desmos Grafräknare och Pattern Shapes från the Math Learning Center. 
Med hjälp av grafräknaren kommer eleverna att få jämföra olika grafer och 
träna mer på begreppet proportionalitet. För att skapa och beskriva mönster 
använder de sedan Pattern Shapes.

Elevuppgifterna finns i två nivåer, Träna och Utveckla. Vi föreslår att du 
samråder med eleverna om vilken nivå de ska arbeta med beroende på vilka 
förkunskaper de har.

Förutom elevuppgifterna finns även två ”lathundar” där de viktigaste 
funktionerna i Desmos grafräknare och Pattern Shapes finns beskrivna. 

SYFTE 

Syftet med övningen är att eleven ska

 ■ bekanta sig med ett digitalt hjälpmedel.

 ■ få erfarenhet av att arbeta med koordinatsystem digitalt.

 ■ träna på att beskriva en graf i ord för att kunna beskriva lutning och 
skärningspunkter.

 ■ träna på begreppet proportionalitet

 ■ träna på att använda matematiska symboler och förstå deras innebörd.

 ■ träna på att koppla en verklig händelse till en graf.

 ■ kunna använda ett digitalt hjälpmedel för att skapa geometriska mönster.

 ■ kunna ange differensen mellan en figur och nästa.

 ■ träna på att beskriva hur ett geometriskt mönster är uppbyggt.

 ■ kunna skapa egna geometriska mönster.

I utveckla även:

 ■ få en inblick i begreppet funktioner.

 ■ förstå att en funktion kan beskrivas i form av ett matematiskt uttryck,  
i ord samt i form av en tabell och en graf.

 ■ få erfarenhet att beskriva ett matematiskt uttryck med ord, en tabell  
och en graf.
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 ■ kunna skapa geometriska mönster utifrån en formel.

 ■ förstå innebörden av n, som talets ordningsnummer.

 ■ kunna använda en formel för att räkna ut hur en figur i ett mönster ser ut. 

TIDSÅTGÅNG

En till två lektioner.

KOSTNAD

Gratis

UTRUSTNING 

Datorer eller lärplattor samt webbsidorna 
https://www.desmos.com/calculator?lang=sv-SE

och 
https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-shapes/

Pattern Shapes går även att ladda ned som app här: 
https://www.mathlearningcenter.org/apps/pattern-shapes 

REDOVISNING

Det går inte att spara eller dela något från Desmos Grafräknare om man inte 
har ett konto. Kontrollera vilken policy skolan har kring detta med tanke 
på GDPR. Eleverna kan ta skärmdumpar och på så vis dela sitt arbete med 
dig. Eleverna kan också delge sina svar genom att skriva ned dem i sina 
räknehäften.

En elev som vill dela sitt arbete i Pattern Shapes med dig klickar  
på ”Share”. 

Därefter väljer eleven hur det ska delas.

Bilden kan sparas eller kopieras för att  
sedan klistras in ett annat dokument/mail.

Man kan kopiera en länk, som man sedan  
delar via mail till exempel.

Eller generera en kod som man delar med  
sin lärare.

Om du som lärare fått en kod av  
en elev, klickar du på symbolen  
med nyckeln

 
och skriver in koden  

för att komma åt elevens arbete.

De kan också ta skärmdumpar och klistra in bilden i ett annat dokument 
eller ett mail.

https://www.desmos.com/calculator?lang=sv-SE
https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-shapes/
https://www.mathlearningcenter.org/apps/pattern-shapes
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Det finns många olika sätt att redovisa sina lösningar. Låt eleverna delge 
varandra sina olika lösningar genom att till exempel redovisa i mindre grupp 
eller helklass. Följ gärna upp med gemensamma diskussioner.

Under lektionens gång kan du gå runt och titta på elevernas grafer och 
mönster och lyssna på hur de argumenterar för sina beräkningar. Uppmuntra 
dem till att använda sig av matematiska begrepp. Be dem berätta för dig hur 
de tänkt.

FALLGROPAR

I Desmos kan det svåraste vara att ställa in koordinatsystemet rätt så det blir 
lätt att läsa av och att de delar man vill titta på är synliga.

Endera drar man helt enkelt koordinatsystemet till önskad position på 
skärmen samt använder plus- eller minusknappen för att zooma in eller 
ut. Eller så klickar man på skiftnyckeln och gör nödvändiga inställningar i 
menyn.

I elevuppgifterna och i lathunden finns mer utförliga beskrivningar på hur 
man kan göra.

I Pattern Shapes måste man komma ihåg att markera den/de  
figurer man vill kopiera, förstora, förminska eller ändra färg på. 

Om man använt pennan så måste man ”stänga” den funktionen 
innan man kan göra något annat på arbetsytan. Det gör man  
genom att klicka på krysset ovanför rita-menyn: 

PEDAGOGISKA TIPS

Testa gärna verktygen själv först. Då får du en föraning om vilka eventuella 
problem som eleverna kan att stöta på. 

Visa gärna de viktigaste funktionerna för eleverna i helklass innan ni sätter 
igång. I lathundarna finns en beskrivning av verktygen som kan användas 
som underlag för genomgång. 

Om du som lärare vill lära dig mer om Desmos grafräknare finns det en 
beskrivning här: 
https://learn.desmos.com/graphing 

FÖRMÅGOR

 ■ använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 ■ välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 
och lösa rutinuppgifter, 

 ■ formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda 
strategier,

 ■ föra och följa matematiska resonemang,

 ■ använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra 
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

https://learn.desmos.com/graphing
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CENTRALT INNEHÅLL

 ■ Matematiska likheter och hur likhetstecknet används för att teckna enkla 
ekvationer. 

 ■ Variabler och deras användning i enkla algebraiska uttryck och ekvationer. 

 ■ Mönster i talföljder och geometriska mönster samt hur de konstrueras, 
beskrivs och uttrycks.

 ■ Grafer för att uttrycka proportionella samband. 

 ■ Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer. 

 ■ Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer. 
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ELEVUPPGIFTER MED KOMMENTARER OCH FACIT

Grafer och proportionalitet 
DEL 1: Jämföra grafer
1. Eleven har ställt in koordinatsystemet enligt instruktionen. 

2. Vad händer i koordinatsystemet till höger?

En punkt visas i origo:

Kommentar: Vilken färg punkten har beror på vilken  
färg som visas framför koordinaterna i listan:

3. Skriv uttrycket ”y = x” på rad 2 i listan: 
Vad händer i koordinatsystemet nu?

En rak lutande linje som går genom origo visas:

4. Skriv: y = 2x på tredje raden.

Så här ser det ut då:

NIVÅ  

TRÄNA
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5. Jämför de båda graferna. 

 a) Vilka likheter finns mellan graferna?

Båda är raka linjer och de går båda genom origo.

 b) Vilka skillnader finns mellan graferna?

y = 2x har en brantare lutning än y = x.

6.  Göm rad 3 tillfälligt genom att klicka på den färgade ringen framför. 
Fyll sedan på med två ytterligare uttryck, y = – x respektive y = 3

Så här ser det ut då:

7.  Jämför graferna. 

 a) Vilka likheter finns mellan graferna?

Alla tre är raka linjer.

 b) Vilka skillnader finns mellan graferna?

y = x och y = – x går genom origo och går ”på snedden”. y = 3 går aldrig genom 
x-axeln.

8.  Jämför graferna i koordinatsystemet på bilden.

 a) Vilka likheter finns mellan graferna?

Båda går genom origo.

 b) Vilka skillnader finns mellan graferna?

Den röda är dessutom en rak linje, medan den svarta är böjd.

Kommentar: Uttrycket som hör ihop med den svarta grafen är y = x2. Det är en så 
kallad andragradsekvation, som eleverna inte kommer att arbeta med förrän på 
högstadiet, men det kan vara intressant att se att alla grafer inte utgörs av raka linjer.

För varje värde på y finns det två värden på x. T ex när y = 1, är x1=1 och x2= –1.
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DEL 2: Proportionalitet
1. Börja med att repetera begreppet proportionalitet. Hur kan man se om en 

graf visar på proportionalitet eller inte?

Villkor för proportionella samband: 
–  rak linje 
–  går genom origo

2. Skriv in ”y = x” i listan och gör tillägget {x > 0} på samma rad. Studera 
vad som händer när du gör tillägget. Vad betyder ”x > 0”?

Grafen visas endast för de värden där x är större än 1:

 

3. Fyll på listan med uttrycket y = 2x. Glöm inte tillägget. Jämför de två 
graferna. 
Visar någon av dem exempel på proportionalitet? Varför? Varför inte?

Båda eftersom de är raka linjer och går genom origo:
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4. Fyll på listan med fler uttryck. Tillägget {x > 0} ska finnas med på varje 
rad.

Så här ser det ut då:

5. Vilken eller vilka av graferna visar exempel på proportionalitet? Hur ser 
du det?

Förutom

visar även

proportionalitet, eftersom de alla tre är raka linjer som går genom origo. 
Övriga uttryck uppfyller endast kravet att det ska vara en rak linje.

6. Utgå från exemplen ovan och skriv in sex nya uttryck i listan. Tre av dina 
exempel ska visa på proportionalitet.

 För att göra koordinatsystemet mindre rörigt kan du dölja eller stänga ned 
de ursprungliga graferna.

Exempel på elevsvar där de tre första exemplen visar på proportionalitet:
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DEL 3: Skriv texter till grafer 
1. Använd grafen för att besvara följande frågor

 a) Hur många böcker har han läst efter 7 veckor?

Efter sju veckor har han läst sju böcker.

 b) Efter hur lång tid har han läst 9 böcker?

Han har läst nio böcker efter nio veckor.

 c) Efter hur många veckor har han läst dubbelt så många böcker som 
efter 3 veckor?

Efter tre veckor har han läst tre böcker. Alltså måste han ha läst sex böcker efter sex 
veckor.

2. Skriv uttrycket y = 2x {x>0} i listan i Desmos. 
Studera grafen och svara på frågorna:

Så här ser grafen ut:

 a) Vad är y när x = 1?

När x = 1 är y = 2

 b) Vad är y när x = 2?

När x = 2 är y = 4

 c) Hur mycket ökar y när x ökar med 1?

y ökar med 2 när x ökar med 1.

3. Skriv texten till en matematikuppgift som passar in på grafen i uppgift 2. 
Du kan använda uppgift 1 och 2 som inspiration. Uppgiften ska innehålla 
tre frågor.

 Din uppgift kan till exempel handla om  
– hur mycket något kostar per hekto,  
– hur mycket tid någon lägger på läxläsning eller träning per dag eller  
 vecka eller 
– hur långt någon hinner på en viss tid.

Exempel på elevsvar:  
Cilla åker 2 mil på längdskidor i veckan.

a) Hur många mil har hon sammanlagt åkt efter 3 veckor?

b) Efter hur många veckor har hon fått ihop 10 mil sammanlagt?

c) Hur många mil har hon sammanlagt åkt efter 4 veckor?

4. Byt matematikuppgift med klasskamrat och lös varandras uppgifter.
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Mönster
DEL 1: Skapa mönster
1. Eleven har lagt till ett rutnät. 

2. Placera en kvadrat långt till vänster på arbetsytan  
och förminska den genom att markera den och  
sedan klicka på ”Resize”. 

 Ändra färg på kvadraten till valfri färg. 

Då ser det ut så här:

3. Skapa följande mönster på arbetsytan:

Eleven har skapat nedanstående mönster:

4. Svara på följande frågor.

 a) Vad är differensen mellan antalet kvadrater i en figur och nästa?

Differensen är 1.

 b) Hur många kvadrater kommer figur 5 och 6 innehålla? Hur vet du det?

Figur 5 och 6 kommer innehålla 5 respektive 6 kvadrater eftersom figur 4 innehåller 
4 kvadrater och differensen är 1.

5. Flytta om kvadraterna på arbetsytan  
och lägg till fler så du kan skapa  
det här mönstret:

Eleven har skapat nedanstående mönster:

NIVÅ  

TRÄNA
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6. Den första figuren kallar vi för 1 (n = 1). Den andra för 2 (n = 2) osv.

 Lägg till figurernas namn under figurerna genom att  
använda något av verktygen ”Writing Tool” eller  
”Drawing Tool”. 

Eleven har skapat nedanstående mönster:

7. Lägg till antalet kvadrater i varje figur under figurens namn.

Så här kan det se ut då:

8. Besvara frågorna.

 a) Vad är differensen mellan figurerna? Skriv differensen på arbetsytan.

Differensen är 2.

 b) Hur många kvadrater innehåller figur 6 (n = 6). Redovisa antalet på 
arbetsytan. 

Figur 5 och 6 kommer innehålla 9 respektive 11 kvadrater. 
Observera att figur 5 och 6 inte behöver ritas ut om eleverna förstår vad differensen 
är och hur mönstret är uppbyggt.

 

 c) Jämför ditt resultat med en klasskamrats resultat.
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DEL 2: Skapa egna mönster
1. Skapa ett eget mönster. Tänk på att differensen mellan två efterföljande 

figurer ska vara samma hela tiden. 

Exempel på elevsvar:

2. Skapa ett nytt mönster och byt dator/lärplatta med en klasskamrat. 

 Arbeta sedan vidare med klasskamratens mönster på samma sätt: 
Numrera figurerna 1–4 och skriv ut antalet kvadrater och differensen. 
Klura sedan ut antalet kvadrater i figur 5 och 6. 
Byt tillbaka och rätta varandras lösningar.

Exempel på elevuppgift:

3. Fortsätt skapa mönster genom att experimentera med andra former, ett 
annat rutnät och andra differenser.

 Redovisa ditt resultat för dina klasskamrater.
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Grafer, funktioner och 
 proportionalitet

DEL 1: Beskriv funktioner med ord och tabeller
1. Eleven har skapat ett koordinatsystem. 

2. Skriv uttrycket y = x i listan till vänster.  
Studera grafen i koordinatsystemet.

Så här ser grafen ut:

 Man skulle kunna beskriva den så här: 

 ”y är alltid lika mycket som x. Är x = 0 så är y = 0. Är x = 1 så är y = 1 
och så vidare.”

 Tycker du att beskrivningen stämmer? Har du något annat förslag på hur 
man skulle kunna beskriva den?

Beskrivningen stämmer bra.

3. Eleven har öppnat en tabell. 

4. Fyll i de första värdena från exemplet i uppgift 2 (Är x = 0 så är y = 0)

 Studera grafen. Vad har förändrats sedan du lade till värdena i tabellen 
ovan?

Två punkter har lagts till:

NIVÅ  

UTVECKLA
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5. Fyll i ytterligare fyra värden i tabellen som stämmer in på uttrycket y = x. 
Om du gjort rätt hamnar dessa punkter också på linjen.

Så här kan det se ut då:

6. Fortsätt sedan på liknande sätt med följande funktioner. Arbeta med en 
funktion  i taget.

 ■ Skriv in uttrycket i listan till vänster.

 ■ Studera grafen.

 ■ Försöka beskriva den med ord.

 ■ Skapa en tabell med minst tre värden som stämmer in på funktionen. 

 ■ Kontrollera dina värden genom att se om de ligger på linjen eller inte. 

 a) y = 2x

 b) y = x + 1

 c) y = x – 1

a) y = 2x:

Beskrivning i ord:  
y är alltid dubbelt så stor som x. Är x = 1 är y = 2

Tabell:

        Kontroll:
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b) y = x + 1:

Beskrivning i ord: 
 y är alltid ett mer (+1) än x. 

Är x = 0 är y = 1. Är x = 2 är y = 3 osv.

Tabell: 

         Kontroll: 

c) y = x – 1:

Beskrivning i ord:  
y är alltid ett mindre (–1) än x. 

Är x = 1 är y = 0. Är x = 2 är y = 1 osv.

Tabell:

    Kontroll:
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DEL 2: Skriv texter till grafer 
1. Utgå från uttrycket y = 2x {x>0}. Skriv uttrycket i listan i Desmos.

Så här ser grafen ut:

 a) Studera grafen och försök beskriva den med ord.

Exempel på elevsvar: Grafen startar i origo och går sedan som en rak linje 
snett åt höger. Om man väljer en punkt som ligger på linjen så är y alltid 
dubbelt så stort om x. Om x = 2 är y = 4, om x = 5 är y = 10 osv.

 b) Lägg till en tabell och fyll i tre värden för x respektive y som stämmer 
med uttrycket y = 2x. Du ser om punkterna som skapas hamnar på linjen 
eller inte.

Svar:
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2. Skapa en matematikuppgift som skulle kunna höra ihop med uttrycket, 
tabellen och grafen i uppgift 1. Uppgiften ska innehålla tre frågor och kan 
till exempel handla om
 ■ hur mycket något kostar per hekto, 
 ■ hur mycket tid någon lägger på läxläsning eller träning per dag eller 
vecka eller

 ■ hur långt någon hinner på en viss tid.

Exempel på elevuppgift:

I skolans kiosk kostar plommonen 2 kr/st.

a) Hur mycket kostar 3 stycken plommon?

b) Stefan betalar 4 kr. Hur många plommon  
köpte han?

c) Hur mycket kostar 5 plommon?

3. Rensa listan i Desmos och skriv in  
följande tabell:

4. Vilket uttryck hör ihop med värdena i tabellen?  
Skriv uttrycket på rad 2 i listan. Om du gjort rätt  
hamnar punkterna på linjen.

Uttrycket som hör ihop med värdena i tabellen är y = 5x

5. Beskriv uttrycket med ord.

y är alltid fem gånger större än x. Om x = 1 är y = 5, om x = 4 är y = 20 osv.

6. Skapa en matematikuppgift som skulle kunna höra ihop med uttrycket, 
tabellen och grafen i uppgifterna 3 – 5.

Exempel på elevuppgift:

Om Lisen är ute på en lång vandring på Sörmlandsleden. Hon går 5 km på en timme. 

a) Hur långt har hon hunnit på tre timmar om hon fortsätter i samma tempo?

b) Hur lång tid har gått om hon hunnit 2 mil? Hon har gått i samma tempo och har 
inte tagit någon paus.

7. Ingrid joggar en mil i jämnt tempo. En kilometer tar  
6 minuter att springa. Två kilometer tar 12 minuter osv.

 Rensa listan i Desmos och skapa en ny tabell. För  
in fyra värden för x respektive y som hör i samman  
med Ingrids joggingrunda.

        Svar: 
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8. Vilket uttryck hör ihop med värdena i tabellen? Skriv uttrycket på rad 2  
i listan. 

Svar: 

9. Skapa en matematikuppgift som skulle kunna höra ihop med uttrycket, 
tabellen och/eller grafen i uppgifterna 7– 8.

Exempel på elevuppgift:

a) Hur lång tid tar det att jogga 4 km?

b) Hur långt har Ingrid hunnit efter 12 minuter?

10. Avsluta med att skapa en egen matematikuppgift utifrån ett eget uttryck, 
en graf eller en tabell. 

 Gör en lösning till din egen uppgift och dela sedan uppgiften med 
en klasskamrat. Lös varandra uppgifter och diskutera lösningarna 
tillsammans.

Kommentar: Om eleverna har svårt att veta var de ska börja kan du ge dem något av 
dessa uttryck:

y = 10x

y = 2x +1

y = – x

Annars kan det vara lättare att utgå från något verkligt, som kilopris på äpplen (eller 
smågodis) eller hur långt man kommer om man åker i en viss medelhastighet.
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Mönster 

DEL 1: Skapa mönster och hitta formeln som 
beskriver mönstret
1. Eleven har skapat ett kvadratiskt rutnät.

2. Eleven har skapat en kvadrat i valfri färg.

3. Eleven har skapat följande mönster på arbetsytan:

4. Svara på följande frågor.

 a) Vad är differensen i antalet kvadrater mellan en figur och nästa?

Differensen är 1.

 b) Hur många kvadrater kommer figur 5 och 6 innehålla? Hur vet du det?

Figur 5 och 6 kommer innehålla 5 respektive 6 kvadrater, eftersom figur 4 innehåller 
4 kvadrater och differensen är 1.

5. Eftersom antalet kvadrater en figur innehåller är samma som figurens 
ordningsnummer (n) är formeln för det här mönstret: n.

 Figur nummer 3, kommer att innehålla tre kvadrater, figur fyra innehåller 
fyra kvadrater osv.

 Vad är formeln för dessa två mönster?

 a)                 b) 

Formeln är n+1 det vill säga figurens  
ordningsnummer (n) plus 1.

NIVÅ  

UTVECKLA

Formeln är 2n eller 2∙n, det vill 
säga figurens ordningsnummer 
(n) multiplicerat med 2.
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DEL 2: Skapa mönster utifrån formler
1. Skapa ett mönster som stämmer in på formeln: n + 2.

Svar:

2. Visa ditt mönster för en klasskamrat. Ge varandra feedback.

3. Fortsätt på samma sätt med formlerna:

 a) n + 4

Exempel på elevsvar:

 b) 3n

Exempel på elevsvar:

 c) 2n + 1

Exempel på elevsvar:

 d) 2n – 1

Exempel på elevsvar:
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4. Hur många kvadrater kommer figur 10 innehålla i de mönster du arbetade 
med i uppgift tre? Försök att lösa uppgiften utan att rita upp den! Använd 
formeln.

 a) n + 4

Svar: 14 eftersom n = 10 och formeln för figuren är n + 4 = 10 + 4 = 14

 b) 3n

Svar: 30 eftersom n = 10 och formeln för figuren är 3n = 3 ∙10 = 30

 c) 2n + 1

Svar: 21 eftersom n = 10 och formeln för figuren är 2n + 1 = 2 ∙10 + 1 = 21

 d) 2n – 1

Svar: 19 eftersom n = 10 och formeln för figuren är 2n – 1 = 2 ∙10 – 1 = 19

DEL 3: Eget skapande
Skapa uppgifter till dina klasskamrater.

Skapa ett mönster, skriv instruktioner och gör ett facit.

Dela ditt mönster med en klasskamrat och lös varandras uppgifter.

Inspireras av varandra och skapa mer och mer komplicerade mönster. 


