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Funktioner 
 

GeoGebra Material 
Eftersom GeoGebra gör det möjligt att dela material man har gjort, finns det en stor 
mängd färdigt material i GeoGebra Material. Man kan söka med svenska sökord och då 
hittar man ofta material som direkt är klart att användas. Om man är inloggad i 
GeoGebra kan man också spara egna filer. Dem kan man antingen ha offentliga eller 
privata. 
 

 
 
Ett av sökresultaten ovan finns bakom denna länk. Där kan man välja om man vill betrakta en 
polynomfunktion av första, andra, tredje eller fjärde graden - eller alla på en gång. Klicka upp 
övningen och välj någon eller några av de fyra klicklådorna. Prova sedan att ändra koefficienter 
a-e och se hur kurvorna reagerar. Kurvornas koefficienter är sk. glidare. 
 
Inom materialdelningen får man också skapa egna böcker dit man plockat ihop material. Dessa 
böcker kan man sedan dela med elever eller kollegor. 
 

https://peda.net/yhdistykset/maol-ry/koulutus/ophpmfjk/m2ljg/monikulmiot/kkt/kkt
https://www.geogebra.org/materials/?lang=sv
https://www.geogebra.org/m/UtD9W62E
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Elevuppgift: Hur ändras linjen? 

Öppna GeoGebra Classic och välj perspektivet Grafanalys. 

  

1. Börja med att skapa två glidare. Kalla den ena k och den 

andra b.   

 

2. Rita linjen y = kx + b i ett koordinatsystem. Då beror k och b på vilket värde 

glidaren just då har. 

 

3. Prova sedan vad som händer då du ändrar värdet på k och b genom att flytta 

glidaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mät vinkeln mellan linjen och x-axeln och förklara vilket 

värde som påverkar vinkelns storlek. Du kan ändra så 

att vinkeln är max 180° om du vill.  
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Elevuppgift: Linjeritningsmaskin 

Öppna GeoGebra Classic och välj perspektivet Grafanalys. 

 
1. Rita grafen av en linje, vilken som helst, t.ex. y = 2x - 3. Du ritar linjen genom att 

skriva in linjens ekvation i algebrafönstrets inmatningsfält. 

 

2. Skapa sedan ett inmatningsfält. I fältet skriver du “Linjens 

ekvation:” som förklaring och länkar till linjen du nyss ritade. 

  

  

  

  

  

  

 

3. Sätt till en textruta som förklarar vad man ska göra. Testa maskinen! 
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Undersökning av grafer 
 

Då man skriver funktioner i GeoGebra används tecknet ^ för potens och / för division. 

Oftast kan man lämna bort multiplikationstecknet. 

 

1. Använd perspektivet Grafanalys. Skriv in funktionen  y = x^2 - 2 i 

inmatningsfältet. För att skriva exponenter kan man också använda 

kortkommandon, till exempel Alt + 2. 

2. Ändra funktionens inställningar så att man ser funktionens värde. Ändra också 

färg om du vill. 

3. Sätt en punkt på grafen och dölj punktens namn. 

4. Rita normaler till x- och y-axlarna, som går igenom punkten. 

5. Skapa nya punkter vid skärningspunkterna mellan normalerna och axlarna. Dölj 

de gamla normalerna och skapa i stället sträckor mellan de nya punkterna och 

punkten på parabeln. 

6. Justera sträckornas utseende så att man kan öva sig jämföra variabelvärde och 

funktionsvärde. Dölj irrelevanta namn. 
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7. Gå till Meny → Visa → Kalkylblad, gör kalkylbladet synligt. 

8. Skriv rubriker Variabelvärde och Funktionsvärde i kolumn A respektive B. 

9. Be eleverna tänka ut punkter som ligger på parabeln och sätt in punkterna i 

tabellen. 

10.Markera elevernas givna punkter, högerklicka och skapa en “Lista med punkter”. 

Träffar punkterna grafen? 

 

11.Du kan ändra funktionen i variabelfönstret. 

12.Ett alternativ är att dölja grafen av funktionen och börja med en punktlista, för att 

sedan efteråt ta fram parabeln. 

 

Rita grafen utgående från punkter 
 

GeoGebra kan också användas till att infoga en graf enligt punkter. 

 

1. I Grafanalys, välj Kalkylblad. Skriv in talen i kolumner A och B. 

2. Markera talen och välj Tvåvariablers regressionsanalys 
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3. Testa vilken funktion som bäst passar in på dina värden. 

 

 

4. Du kan kopiera grafen till Ritområdet genom alternativet i övre kanten. 

 


