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Bakgrund

Åk	  8och	  Åk	  9

Arbeta	  vidare	  med	  konstverken

Prova	  själv	  Desmos

Dagens	  program





Lektion	  1	  (40	  min) åk8

Hitta	  fyra	  punkter	  som	  uppfyller	  y	  =	  3x+2

(0,2),	  (3,11),	  (1,5),	  (-‐‑2,4)

Några	  av	  punkterna	  som	  eleverna	  hittade:





Hitta	  punkter	  som	  uppfyller	  	  𝑦 ≤ 3𝑥 + 2

(6,2),	  (9,4),	  (8,10),	  (4,6),	  (7,-‐‑2),	  osv.
Några	  av	  punkterna	  som	  eleverna	  hittade:







Vad	  skulle	  du	  säga	  om	  
punkter	  som	  uppfyller	  	  
𝑦 ≥ 3𝑥 + 2?



y	  =	  3x+2 punkter	  på linjen

𝑦 ≤ 3𝑥 + 2 punkter	  på	  eller	  under linjen
𝑦 ≥ 3𝑥 + 2 punkter	  på	  eller	  över linjen

Lägga	  till	  bilder

𝑦 < 3𝑥 + 3 punkter	  under linjen
𝑦 > 3𝑥 + 2 punkter	  över linjen



Hitta	  punkter	  som	  uppfyller	  	  	  x2	  +	  y2	  =	  16

(0,4)	  

(4,0)	  

(1, 15)	  

(0,-‐‑4)	  

(-‐‑4,0)

( 2, 14)	  

( 4, 12)

( 8, 8)

( 10, 6)



(0,4)
(4,0)	  
(1, 15)	  
(0,-‐‑4)	  
(-‐‑4,0)	  
( 2, 14)	  
( 4, 12)

x2	  +	  y2	  =	  16



(0,4)
(4,0)	  
(1, 15)	  
(0,-‐‑4)	  
(-‐‑4,0)	  
( 2, 14)	  
( 4, 12)

x2	  +	  y2	  =	  16



Vad	  tror	  ni	  händer	  om	  
ekvationen	  istället	  för
x2	  +	  y2	  =	  16 är:

x2 +	  y2 =	  9



x2	  +	  y2	  =	  16

x2+	  	  y2	  =	  9



x2	  +	  y2≥	  9x2	  +	  y2 ≤	  9



x2+y2≥	  9x2+y2≤	  9



Lektion	  2	  (60	  min) åk8
Repetera	  skillnader	  och	  likheter:
y	  =	  3x+2

	  	  	  𝑦 ≤ 3𝑥 + 2
	  	  	  𝑦 > 3𝑥 + 2
Vi	  funderade	  även	  igen	  på	  graferna	  för:
x2+y2	  =	  9
x2+y2	  =	  25	  och	  
x2+y2	  ≥	  4	  



Definitionsmängd	  och	  värdemängd



Definitionsmängd

Alla	  x-‐värden	  för	  vilka	  funktionen	  gäller.



Värdemängd

Alla	  y-‐värden	  för	  vilka	  funktionen	  gäller









Vi	  sätter	  ihop	  dessa	  fyra	  grafer	  i	  samma	  koordinatsystem:



Sammanfattning

x2+y2	  =	  9 x2+y2	  ≤ 9 x2+y2	  ≥ 9	  



Gör	  din	  egen
Algebra	  Teckning	  med	  

Desmos



Ditt	  konstverk	  bör:

1.innehålla	  åtminstone	  12	  grafer.

2.vara	  originell,	  kreativ	  och	  konstnärlig.

3.vara	  tekniskt	  mångsidig(olika	  typer	  av	  grafer:	  t.	  ex.	  
linjer,	  parabler,	  absolut	  värde	  grafer,	  cirklar,	  ellipser,	  
kvadratrot	  grafer	  och	  enkla	  polynom)

4.arbeta	  med	  begränsningar	  i	  värdemängd,	  
definitionsmängd	  och	  olikheter.



Lektion	  3	  (60	  min) åk8

Grundligare	  genomgång	  av	  definitions-‐ och	  värdemängd	  

Vi	  påminde	  igen	  om	  vikten	  av	  att	  vara	  inloggad	  på	  
Desmos för	  att	  spara	  arbetet	  regelbundet.

Arbeta	  vidare	  med	  konstverket.



Lektion	  4	  (60	  min) åk8

Arbeta	  vidare	  med	  konstverket.

Eleverna	  börjar	  skriva	  rapporten.



Konstverk	  åk	  8



Smiley

”Smiley”, både manlig och 
kvinnlig med hår rakt upp/ut, jag 
har utvecklat den med 4 fräknar.

Jag övervägde mellan ”Gubben” 
och ”Smiley” men jag tycker att 
smiley verkar bättre eftersom den 
är jätteglad!!! :) 



Snögubben har 
inslag från både 
vinter och sommar.
För att färglägga 
bakgrunden, 
snögubbens kropp,
hatt och borste använde 
jag mig av olikheter. 

Röd snögubbe



Pingvinen	  i	  parken



Pingvinen	  i	  parken -‐ Jag	  lärde	  mig	  hur	  man	  ska	  
använda	  begränsningar	  i	  
både	  definitionsmängd	  och	  
värdemängd	  för	  att	  ge	  bilden	  
ett	  annat	  uttryck.	  

-‐ Jag	  lärde	  mig	  också	  hur	  man	  
flyttar	  olika	  saker	  i	  graferna	  
och	  att	  förstå	  formler	  samt	  
påverka	  dem	  så	  att	  man	  får	  
vad	  man	  vill.



Batman-‐Logo
Jag	  tänkte	  på	  att	  göra	  något	  enkelt	  fast	  fortfarande	  någonting	  snyggt	  och	  coolt.	  



Konstverk	  åk	  9



Den	  arga	  Sköldpaddan



Kompassen



Supermen





Arbeta	  vidare	  …



Para	  ihop	  rätt	  ekvation	  med	  del	  på	  bilden



Arbeta	  tillsammans

Om	  jag	  säger:	  	  	  	  (x-‐‑3)2+(y-‐‑5)2≤1

Då	  säger	  jag:	  	  	  vänstra	  ögat



1.	  Hur	  gör	  du	  om	  du	  
vill	  ha	  en	  blå	  
himmel?

2.	  Vad	  händer	  om	  
jag	  tar	  bort	  {4.39>y}	  
från	  ekvationen?





desmos.com/calculator

teacher.desmos.com

student.desmos.com

1

2











Polygraph



Polygraph



Polygraph Rocks
by Jo Morgan @mathsjem
I was really impressed by how quickly
their mathematical language developed. 
They started using the new words (roots, 
vertex and quadrant) fluently.





Hur	  gör	  man?
Gå	  till	  teacher.desmos.com

Skaffa	  en	  inloggning	  och	  logga	  in

Välj	  en	  aktivitet

Start	  new

Ge	  koden	  till	  dina	  elever



Activity Builder





Läsa	  vidare



Lycka	  till	  med	  Desmos,	  mycket	  glädje	  
och	  mycket	  matte!

cecilia.christiansen@carlssonsskola.se
@CeMatematik


