
Matematik 1b Sida 1 
 

Sammanfattning: Matematik 1b 
Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 

1. Kapitel 1: Aritmetik 

Centrala delar i kapitlet: 

- Räkneordning 

- Tal i bråkform och decimalform 

- Tal i potensform och potenslagar 

- Talsystem med olika baser 

- Prefix 

- Primtal 

1.1 Räkneordning 

När det i en matematisk uträkning finns flera operationer att utföra behöver prioriteringsregler 

följas. Först kommer parenteser (när så är möjligt, parentesen (2x + 2) går exempelvis INTE att räkna 

ut), sedan kommer potenser, därefter multiplikation/division och sist addition/subtraktion.  Glöm 

inte att BYTA TECKEN innanför en parentes om det står ett minustecken framför den. 

Testa dig själv: 

Beräkna 

a) 4 + 2 ∙ 4 – (2 + 1) + 2(1 + 1) =  

 

b) 5 – (2 – 8) - 3 ∙ 3 = 

 

1.2 Tal i bråkform och decimalform 

0,3 = 3 tiondelar = 30 %   0,06 = 6 hundradelar = 6 % 

0,15 kan utläsas som ”15 hundradelar” eller ”1 tiondel och 5 hundradelar”. 1 tiondel är samma 

sak som 10 hundradelar. 

 

 
 = 0,5 = 50 %   

 

 
 = 0,25 = 25 % 

När man förkortar ett bråk, exempelvis bråket 
  

  
, så delar man både täljare (uppe) och nämnare 

(nere) med samma tal. Så här ser det ut när vi förkortar ovan nämnda bråk. 

  

  
 = 

    

    
 = 

 

 
        detta innebär att 

  

  
 är samma sak som 

 

 
. Eftersom 

 

 
 är 25 % är 

 

 
 75 %.  

När man istället förlänger ett bråk multiplicerar man täljare och nämnare med samma tal. Det 

används ofta vid addition med bråk. 

 

 
 + 

 

 
 = 

 

  
 + 

 

  
 = 
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Testa dig själv: 

Skriv i decimalform och bråkform 

a) 10 %  b) 25 %  c) 33 % 

 

Förläng så att bråket får nämnare 40 

a)  

 
  b) 

 

 
  c) 

 

 
 

 

d) Addera 
 

 
 och 

 

 
 e) subtrahera 

 

 
 och 

 

  
 

 

 

1.3 Tal i potensform och potenslagar 

34 kallas för en potens med basen 3 och exponenten 4. Det utläses ”3 upphöjt till 4”.  

34 = 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 

Potenslagar: 

34 ∙ 32 = 32+4 = 36  Fler potenslagar finns i formelsamlingen! 

 

Grundpotensform: 

talet skrivs på formen a ∙ 10n. 

a är ett tal i decimalform som är mindre än 10 och större än 1. 

Exempel: 12 000 skrivs i grundpotensform som ”1,2 ∙ 104” 

 

Testa dig själv: 

Beräkna 

a) 33  b) 23 ∙ 102 

Skriv i grundpotensform 

a) 34 000  b) 1 200 000 
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1.4 Talsystem i olika baser 

Talet 101fem = (1 ∙ 52 + 0 ∙ 51  + 1 ∙ 50) = 25 + 0 + 1 = 26 

10112tre = (1 ∙ 34 + 0 ∙ 33  + 1 ∙ 32 + 1 ∙ 31 + 2 ∙ 30) = 81 + 0 + 3 + 2 = 86 

Testa dig själv: 

Skriv talet 203fyra med talbasen tio. 

 

 

1.5 Prefix 

 

Om vi har 2 kilogram socker och ska omvandla det till hektogram så går vi från ”kilo” (dvs 103) till 

”hekto” (dvs 102). När vi går från kilo till hekto behöver vi således multiplicera med 10 för att göra 

omvandlingen. Går vi från hektogram (102) till milligram (10-3) behöver vi multiplicera med 100 000. 

Testa dig själv: 

Omvandla 

a) 0,5 ml till liter  b) 25 kW till watt c) 3 025 kg till gram 

 

 

1.6 Primtal 

Ett primtal är ett tal som inte är delbart med något annat tal än 1 och sig själv. Några tumregler: 

- alla jämna tal är delbara med två, och således aldrig primtal 

- alla tal vars siffersumma (talet 123 har siffersumman 1+2+3=6) är delbar med 3 är delbara med 3. 

Talet 123 är alltså delbart med 3. 

Testa dig själv: 

a) Vilka av talen mellan 10 och 20 är primtal? 

b) Är talet 1872 ett primtal? 

c) Förklara varför det tal som fås när man multiplicerar två primtal med varandra aldrig kan 

vara ett primtal. (exempelvis 11 ∙ 17 = 187. Varför är inte talet 187 ett primtal?) 
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Kapitel 2: Procent 

Centrala delar i kapitlet: 

- Andelen, delen och det hela 

- Promille och ppm 

- Procentuella förändringar och jämförelser 

- Index 

- Lån, ränta och amortering 

      2.1 Andelen, delen och det hela 

När man ska räkna ut hur många procent någonting motsvarar så använder man sig av följande 

tillvägagångssätt:     
     

       
 

Exempelfråga 1: Rebecca är handbollsmålvakt. Under en säsong räddar hon 15 av 61 straffar. Hur 

många procent av straffarna räddade hon? 

Delen i detta fall skulle vara 15 och det hela 61. 
     

    
 = 

  

  
 = 0,246 = 24,6 %.  

Svar: Hon räddade 24,6 % av straffarna. 

När man istället vet andelen procent och ska räkna ut hur mycket det är gör vi på följande sätt. 

Exempelfråga 2: Beräkna 14 % av 250 kr 

Metod 1: (Bästa metoden, fungerar alltid)  Metod 2: (fungerar bara för enklare tal) 

0,14 ∙ 250 = 35 kr   1 % = 
   

   
 = 2,50 

    14 % = 2,50 ∙ 14 = 35 kr 

 

2.2 Promille och ppm 

Promille betyder tusendel. En promille skrivs som 0,001. På detta sätt skulle 0,008 innebära 8 

promille. Ppm står för miljondel. En ppm skrivs som 0,000 001. På detta sätt skulle 0,000 004 

innebära 4 ppm. 

Uppgift: 100g cornflakes innehåller 12g socker. Hur många promille (‰) av cornflakes är socker?  

Andel socker = . 
     

    
 =  

  

   
 = 0,12 = 0,120 = 120 tusendelar = 120 promille 

Svar: Andelen socker i cornflakes är 120 promille(eller som man så vill: 120 ‰) 

Testa dig själv: 

På folkuniversitetet lindholmen studerar 2 500 elever. 330 utav dessa läser matematik. Hur stor 

andel av studenterna på folkuniversitetet läser matematik? Svara i både promille och ppm. 
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2.3 Procentuella förändringar och förändringsfaktorer 

Detta är tillsammans med algebra avsnittet den kanske viktigaste delen i kursen. När någonting 

förändras procentuellt så räknar vi med förändringsfaktor. Exemplet nedan visar hur du ska tänka för 

att komma fram till (och räkna med!) förändringsfaktorer. 

Uppgift 1: En tröja kostar 320 kr. Priset sänks med 10 %. Hur mycket kostar tröjan efter 

prissänkningen? 

Om ett pris sjunker med 10 % innebär det att 90 % av priset fortfarande finns kvar. För att räkna ut 

dessa 90 % av ursprungspriset 320 kr gör vi följande beräkning: 

0,90 ∙ 320 kr = 288 kr 

Svar: Tröjan kostar 288 kr efter prissänkningen. 

En stor fördel med att använda förändringsfaktor när man räknar är att den kan användas upprepade 

gånger i samma uträkning. Exemplet nedan visar hur. 

Uppgift 2: Du har 450 000 kr på banken. Årsräntan är 1 %. Hur mycket har du på bankkontot efter två 

år? 

Vi får nu räkna: 450 000 kr ∙ 1,01 ∙ 1,01 = 459 045 kr 

Svar: Efter två år har jag 459 045 kr på kontot. 

 

Testa dig själv: 

a) Vilken är förändringsfaktorn om något ökar med 20 %? Svar: __________________ 

b) Vilken är förändringsfaktorn om något minskar med 67 %? Svar: __________________ 

c) Vilken är förändringsfaktorn om något ökar med 150 %? Svar: __________________ 

 

d) 1997 bodde det 104 miljoner invånare i Japan. Landets befolkning ökade år 1998 med 5 %. 

Hur många invånare hade landet år 1998? Hur många invånare hade Japan år 2001 om den 

procentuella ökningen var lika stor varje år fram tills 2001 (dvs fyra år efter 1997)? 

 

e) Priset på ett par byxor är 599 kr. Dagarna innan mellandagsrean smyghöjde en affär priset 

med 10 %. Under mellandagsrean sänktes sedan priset med 60 %. Vad kostade byxorna på 

rean i mellandagarna? 

 

OBS! När något förändras procentuellt upprepade gånger måste man använda 

förändringsfaktor. Att räkna ut 1 % av 450 000 kr (vilket är 4 500 kr) och sedan multiplicera 

det med två (vilket skulle ge 9 000 kr) ger fel svar. Den faktiska räntan blev 9 045 kr. 
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2.4 Index 

Index är ett jämförelsetal som visar den procentuella förändringen i förhållande till basårets index 

(som alltid är 100). 

Tabellen nedan visar ett index över prisutvecklingen för Big Mac. 

 

I tabellen ovan ser vi att priset på Big Mac har ökat med 3 % mellan 2004 och 2005. Mellan 2004 och 

2006 är den totala ökningen 10 %. 

Testa dig själv: 

a) År 2007 kostade en Big Mac 36 kr. Vilket indextal ska stå för år 2007? 

b) Om prisökningen mellan 2007 och 2008 var lika stor som den mellan 2005 och 2006. Vad 

skulle då en Big Mac kosta år 2008? Det värde som anges i a) är priset som gäller för år 2007.  

 

2.5 Lån, ränta och amortering 

Det kostar att låna pengar. På ett lån får du alltid betala en ränta som anges med en räntesats i 

procent. Om räntan är 1 % per månad innebär det 12 % på ett helt år. 

Utöver en vanlig ränta på lånet kan det dessutom tillkomma andra avgifter, t.ex. uppläggningsavgift 

och avi-avgift. Uppläggningsavgift är ett engångsbelopp som man betalar för lånet. Avi-avgiften 

tillkommer varje månad. 

Uppgift: Du har lånat 850 000 kr hos banken till en årsränta om 4 %. Hur mycket är du skyldig efter 

två år? 

Ditt lån växer med 4 % varje år. Det skulle innebära att dina 850 000 kr har vuxit enligt följande 

uträkning (kom ihåg förändringsfaktor från avsnitt 2.3): 

850 000kr ∙ 1,04 ∙ 1,04 = 919 360 kr 

Svar: Efter två år har lånet vuxit till 919 360 kr, förutsatt att inga amorteringar (dvs avbetalningar) 

gjorts. Testa dig själv: 

a) Du lånar 14 000 kr av banken till en ränta på 6 %. Hur mycket har lånet vuxit på tre år? 

b) Du tar ett SMS-lån på 25 000 kr. Uppläggningsavgiften är 495 kr. Månadsräntan är 4 % och 

avi-avgiften 29 kr/månad. Hur mycket är du skyldig SMS-bolaget efter ett år? 
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Kapitel 3: Algebra 

Detta kapitel är tillsammans med Procentkapitlet det mest centrala i Ma1-kursen. Färdigheterna du 

lär dig i detta kapitel använder du även de andra kapitlena! Ekvationslösning är en central del i både 

kapitel 2,3 och 4. Av denna anledning har du stor nytta av att lära dig att formulera och lösa 

ekvationer på det sätt som boken går igenom! 

Centrala delar i kapitlet: 

- Uttryck, ekvationer och ekvationslösning 

- Potensekvationer 

- Förenkla uttryck 

- Faktorisering (multiplicera in i och bryta ut ur parentes) 

 

3.1 Uttryck, ekvationer och ekvationslösning 

”4x + 3” kallas för ett uttryck. Man kan sätta in olika värden på variabeln x och får då ut ett värde för 

uttrycket. Uttryckets värde beror på vad vi sätter in istället för x. 

Uppgift 1: Beräkna värdet för uttrycket 4x + 3 när x = 2. 

När vi beräknar uttryckets värde så sätter vi in 2 istället för x och utför beräkningen. 

”4 ∙ x + 3”  när x = 2             4 ∙ 2 + 3 = 11.  

Svar: Uttryckets värde när  x = 2 är 11. 

Vid ekvationslösning använder man sig av en metod som kallas för balansmetoden (även kallad 

”allmän metod”). Den finns beskriven i boken på sidan 140 i matematikboken. I stora drag så går 

metoden ut på att lösa ekvationen och få x fritt på sin sida. 

Uppgift 2: Lös ekvationen 4x – 3 = 15 

4x – 3 = 13 

Det första steget blir att ta bort ”–3”. Det gör vi genom att lägga till +3, så som steget nedan visar. 

4x – 3 + 3 = 13 + 3 

Kvar får vi ”4x = 16”. I sista steget ska vi bli av med 4:an framför x:et och det blir vi genom att dela 

med 4 på båda sidor. 

  

 
 = 

  

 
 

   x = 4   Svar: Ekvationens lösning är x = 4 

Träna mer på detta på sidorna 140-147 i boken! 
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3.2 Potensekvationer 

Se kapitel 1.3 för beskrivning av tal i potensform. ”x2 = 25” kallas för en potensekvation. Om vi tolkar 

ekvationen så innebär den att ”ett tal multiplicerat med sig själv ska bli 25”. För att lösa denna 

ekvation så använder vi oss av ”roten ur”. 

Ekvationens lösning fås genom att ta ”roten ur 25”. Om x2 = 25 så är x = √   

√   = ± 5. Notera att lösningen är både + och – 5. Detta eftersom 5 ∙ 5 = 25 och (-5) ∙ (-5) = 25. 

Ekvationen har alltså två lösningar. 

72 uttalas ”sju i kvadrat” 

√   uttalas ”roten ur 25” 

När man löser en ekvation där exponenten är större än 2 använder man sig av metoden som finns 

beskriven i rutan här inunder. Om ekvationen är ”x5 = 30” så upphöjer vi andra sidan till 
 

 
  

 

Testa dig själv: 

Lös ekvationerna 

a) x2 + 2 = 146 

 

 

b) 2x4 = 32 

 

 

 

c) 3x2 – 24 = 209 
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3.3 Förenkla uttryck 

Att förenkla uttryck kan på ett simpelt sätt beskrivas som att ”föra samman termer av samma slag”. 

Det innebär att vi summerar konstanttermer för sig och termer innehållande variabler (dvs. x eller y) 

för sig. Ett exempel: 

Förenkla uttrycket     6x – 4 – x2 – 4 – 2x + 2x2 

Antalet x-termer: 6x – 2x = 4x               Konstanttermer: (–4) +(–4) = –8               x2-termer: 2x2 – x2 = x2 

Förenklat kan vi alltså skriva uttrycket som:     4x – 8 + x2 

OBS! Eftersom det inte finns något likhetstecken kan du inte räkna ut uttrycket som en ekvation. När 

du har förenklat uttrycket så kommer du inte längre. Ditt svar i detta fall blir ”4x – 8 + x2” 

Testa dig själv: 

Förenkla följande uttryck 

 

a) 4x + 4 – 3x – 6 

 

b) 2x + (4x + 5) – (x – 5) 

 

c) (6 – 4x) – (x + 4) + (x – 4) 

 

3.4 Faktorisering (multiplicera in i och bryta ut ur parenteser) 

När vi multiplicerar in ett tal som står utanför en parentes ska det multipliceras med allt som finns i 

parentesen. I exemplet 2(x +1) ska tvåan, när den multipliceras in i parentesen, multipliceras med 

både x och 1. 3(x + 2) är således samma sak som 3x + 6. 

Faktorisering innebär att vi bryter ut en faktor ur ett uttryck och skriver den utanför en parentes. Ett 

exempel på faktorisering är när vi bryter ut en 3:a ur uttrycket ”3x + 6”. 3x + 6 kan vi också skriva som 

3(x + 2). 

När vi tar bort parenteser behöver vi komma ihåg en regel: om det är ett minustecken framför 

parentesen måste vi ändra tecken på alla termer i parentesen. Står det ett plustecken framför ändrar 

vi ingenting.  

Exempel 1:  4 + (2x – 3)  blir när vi tar bort parentesen            4 + 2x – 3 som förenklas till   1 + 2x 

Exempel 2:      4 – (2x – 3)       blir när vi tar bort parentesen            4 – 2x + 3 som förenklas till   7 – 2x 

I exemplen ovan ser du att minustecknet framför parentesen i Exempel 2 gör att du behöver byta 

tecknet innanför parentesen. Här bytte vi minustecknet innanför parentesen till ett plustecken. 
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Testa dig själv på faktorisering och parenteser 

Bryt ut största möjliga faktor 

a) 21x – 15  b) 2x2 + 4x 

Förenkla följande uttryck 

c)  
    

 
   d) 3(x + 3) – 4(2x + 4)  

 

Ta bort parentesen och förenkla uttrycken 

    e)   6 + (4 – 2x)  f)   2y – (4y – 4) 

Kapitel 4: Geometri 

Centrala delar i kapitlet: 

- Omkrets, area och volym 

- Enhetsomvandlingar i area och volym 

- Geometri och algebra 

 

4.1 Omkrets, area och volym 

Du ska känna till hur du räknar ut omkrets (sträckan runt figuren), area (storleken på området i 

figuren) samt volymen (storleken på volymen inuti figuren) för de vanligaste figurerna. ALLA formler 

för omkrets/area/volym finns i formelsamlingen och du behöver inte kunna dessa utantill. Du 

behöver däremot bekanta dig med hur du räknar ut olika areor och volymer så att du vet hur du ska 

gå tillväga för att lösa uppgifterna. Nedan finns de vanligaste figurerna. 

 

Teckenförklaring 

A = area 

b = bas 

h = höjd 

r = radie 

π = pi = 3,14 
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Därtill behöver du behärska beräkningar med talet pi (π = 3,14). Du använder pi vid beräkningar med 

cirklar (även Kon och Klot). 

 

Testa dig själv: 

a) En cirkel har diametern 6 cm. Rita upp en bild av cirkeln här nedan och märk ut radien. 

Beräkna omkrets och area av cirkeln. 

 

 

Svar: _____________________ 

 

b) En kvadratisk hustomt har arean 169 m2. Hur lång sida har hustomten? 

 

 

 

 

Svar: _____________________ 

 

c) Japans flagga har en röd cirkel i mitten. Ett gäng elever undersöker flaggan närmare och 

finner att flaggan är rektangelformad med längden 1,20 m och höjden 80 cm. Radien på den 

röda cirkeln i mitten mäter de till 20 cm. Hur stor area har hela flaggan? Hur stor area har 

den röda cirkeln? Hur många procent av flaggans area utgörs av den röda cirkeln? 

 

 

 

 

Svar: Flaggan har arean _________ och den röda cirkeln har arean________.  

Den röda cirkeln utgör ________ procent av flaggans area. 

 

Längd:    1,20 m 

Höjd:    80 cm 

Cirkelns radie:    20 cm  
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4.2 Enhetsomvandlingar 

Figuren nedan illustrerar omvandlingar mellan areaenheter.  

 

 

Vid omvandlingar i area och volym gäller kortfattat följande: 

 Area    Volym 

 

 

 

 

 

 

Exempeluppgift på areaomvandling:   Exempeluppgift på volymomvandling: 

a) Omvandla 240 mm2 till dm2.  b) Omvandla 0,47 m3 till dm3. 

 

Vi hoppar två steg (från milli till deci). Vi hoppar här ett steg (från m3 till dm3). 

varje steg innebär att vi ska dela med  Varje steg innebär att vi ska multiplicera 

100. Två steg medför därför att vi ska dela med 1 000. 

med 10 000. 

 

 

 

1 m2 = 100 dm2 

1 m2 = 10 000 cm2 

1 m2 = 1 000 000 mm2 

För varje ”steg” läggs två 

nollor till. Det innebär att 

man multiplicerar/dividerar 

med 100 för varje steg. 

 

1 m3 = 1 000 dm3 

1 dm3 = 1 000 cm3  

1 m3 = 1 000 000 cm3 

För varje ”steg” läggs tre 

nollor till. Det innebär att 

man multiplicerar/dividerar 

med 1 000 för varje steg. 

   

      
 = 0,024 

Svar: 240 mm2 är 0,024 dm2 

0,47 ∙ 1 000 = 470 

Svar: 0,47 m3 är 470 dm3 
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Testa dig själv: 

Omvandla  

a) 450 mm2 till cm2   b) 200 cm3 till dm3 

 

c)   En kvadrat har sidan 3 cm. Hur stor area har den? Svara i mm2. 

 

  

 Svar: _____________________ 

 

d) En cylinderformad gasbehållare har basytan 5 m2. Behållaren har höjden 2,5 m. Beräkna 

volymen. Hur många liter rymmer behållaren? Tips: 1 dm3 = 1 liter. 

 

4.3 Geometri och algebra 

I ”Geometri och algebra” sammanlänkas några olika satser/samband. Formler för area och 

volymberäkningar finns i formelsamlingen. Några andra viktiga samband är följande tre: 

 

I uppgifter som kombinerar geometri och algebra krävs det att du har färdighet i ekvationslösning.  

Det kan handla om att räkna ut basen i en triangel givet att du fått veta höjden och arean, eller att du 

ska ta reda på vinklarna i en triangel där du fått veta att vinkel A = 20o samt att vinkel B är 30o större 

än vinkel C (ekvationen att lösa i detta exempel blir ”180 = 20 + (x + 30) + x”, x blir då 65o). 

 

 

I en triangel är summan av 

de tre vinklarna alltid 180o. 

Yttervinkelsatsen: summan 

av de två inre vinklarna i 

triangeln är = yttervinkeln

 

I en fyrhörning är summan 

av de fyra vinklarna alltid 

360o. 
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Testa dig själv: 

a) Beräkna vinklarna u och v i cirkeln nedan. 

 

 

Svar: Vinkel u = ____________   Svar: Vinkel v = ____________ 

 

b) En rektangel har omkretsen 30 cm. Den ena sidan är 9 cm längre än den andra. Beräkna 

sidornas längder. Hur stor area har rektangeln? Skriv ditt svar i m2. 

 

 

Svar: Rektangelns area är  ____________ 

 

c) I en triangel ABC är vinkel B 20o grader större än vinkel A. Vinkel C är 35o större än vinkel A. 

Hur stora är vinklarna i triangeln? 
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Kapitel 5: Sannolikhetslära och statistik 

Centrala delar i kapitlet: 

- Enkla slumpförsök och den klassiska sannolikhetsmodellen (sidan 249 i boken) 

- Träddiagram 

- Beroende händelser 

- Statistik (medelvärde/median/typvärde) 

 

5.1 Enkla slumpförsök och sannolikhetsmodellen 

När du ska räkna ut sannolikheten för en händelse (vi kallar händelsen för H) använder du dig utav 

följande modell: 

 

Räknar vi ut sannolikheten för att få en sexa när vi kastar tärning med ovanstående modell behöver 

vi betrakta hur många gynnsamma utfall det finns samt hur många utfall det finns totalt. Eftersom en 

utav sex sidor visar talet sex innebär det att sannolikheten kan skrivas som 

                        

                      
 = 

 

 
 = 0,1666 = 16,67 % 

Summan av sannolikheterna i ett slumpförsök är alltid 1 (dvs. 100%). 

Får du ett material presenterat för dig där en undersökning gjorts med ett visst utfall, räknar du ut 

sannolikheten för utfallet med följande modell: 

 

Exempeluppgift på relativ frekvens: En gymnasieelev släpper olika ägg från höjden 10 cm över en 

bordsskiva. Hon utför experimentet 24 gånger och finner att ägget hon släppte gick sönder 3 av de 24 

gångerna. Beräkna den relativa frekvensen för att ägget går sönder. Ange svaret i bråkform, 

decimalform och procentform. 

Lösning: Den relativa frekvensen är 
              

              
. I detta fall blir det 

 

  
. Förkortar vi bråket (dvs. 

dividerar både täljare och nämnare) med 3 får vi den relativa frekvensen till 
 

 
 = 0,125 = 12,5 %. 
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Exempeluppgift på enkla slumpförsök: I ett lotteri finns det 400 lotter. P(vinst) = 0,08. Hur många 

vinstlotter finns det i lotteriet? 

Lösning: Eftersom sannolikheten att få en vinst i lotteriet är 8 % innebär det att 8 % av lotterna är 

vinstlotter. Vi behöver alltså räkna ut hur mycket 8 % av 400 är. 

0,08 ∙ 400 = 32 

Svar: Det finns 32 vinstlotter i lotteriet. 

 

Testa dig själv: 

a) På en vårdcentral arbetar 45 specialistläkare. Av dessa är 27 kvinnor. Beräkna sannolikheten 

att en slumpvis utvald specialistläkare på arbetsplatsen är kvinna. 

 

 

 

Svar: _____________________ 

 

b) Du startar ett lotteri och har skapat 125 lotter. Du vill att p(vinst) = 0,2. Hur många vinstlotter 

behöver du ha i lotteriet? 

 

Svar: _____________________ 

 

5.2 Träddiagram 

Ett träddiagram är ett slags diagram i form av ett träd där grenarna visar sannolikheten för att en viss 

händelse inträffar. Sannolikheten för de olika händelserna delas upp i flera steg. 

Exempeluppgift: En familj har fått två barn. Beräkna sannolikheten för att ordningen på barnen blev: 

Barn 1 = pojke, Barn 2 = flicka. 

 

Svar: Sannolikheten för att först få en pojke och sedan en flicka är 25 %. 
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På samma sätt konstruerar vi ett träddiagram när händelserna har olika sannolikheter. 

Testa dig själv: 

En student på meteorologutbildningen ritar upp ett träddiagram över sannolikheten för att det ska 

vara soligt/molnigt några dagar i augusti. Diagrammet ser ut enligt följande: 

 

a) Beräkna sannolikheten för att det ska vara sol både den aktuella dagen och dagen efter. 

 

 

b) Vad är sannolikheten att minst en av dagarna blir soliga? 

 

 

c) Linda spelar fotboll och skjuter straffar på sin kompis Sara. Sannolikheten för att ’hon ska 

göra mål är p(mål) = 0,7. Hon skjuter två straffar. Rita upp ett träddiagram över händelsen. 

Hur stor är sannolikheten att hon ska göra mål på båda straffarna? Hur stor är sannolikheten 

att hon ska missa båda straffarna? 

5.3 Beroende händelser 

Exempel: Om vi tar ett exempel med tio kulor, varav 5 röda och 5 blåa, i en låda, och tänker oss att vi 

ska beräkna sannolikheten att plocka två röda kulor i rad. Om vi plockar en kula och sedan ytterligare 

en, utan att först lägga tillbaka den första, kommer sannolikheten att förändras mellan första och 

andra försöket eftersom både antalet röda kulor och det totala antalet kulor har förändrats i andra 

”dragningen”.  

Försök 1    Försök 2 

Antalet gynnsamma utfall: 5   Antalet gynnsamma utfall: 4 

Totala antalet utfall: 10   Totala antalet utfall: 9 

Sannolikhet (röd) = 
 

  
   Sannolikhet (röd) = 

 

 
 

Här kan vi se att försök 2 är beroende av försök 1 eftersom antalet kulor förändras. 

Sannolikheten p(röd, röd) = 
 

  
  
 

 
 = 

  

  
 = 

 

 
 = 22,2 % 
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 Testa dig själv: 

I en urna ligger 100 kulor. 40st gröna, 25st svarta och 35st vita. Du stoppar ner handen och tar upp 

en slumpmässigt utvald kula, noterar dess färg och lägger den åt sidan. Därefter tar du upp en kula 

till. 

a) Vad är sannolikheten att den första kulan ska vara svart? 

 

b) Vad är sannolikheten att du får upp två svarta kulor? 

 

 

c) Högre nivå: Vad är sannolikheten att du, när du tar upp två kulor, ska få exakt en grön och en 

vit? OBS! Rita upp ett träddiagram över de möjliga utfallen. 

 

5.4 Statistik 

I statistikdelen av Ma1 förväntas du kunna avläsa och tolka diagram så som cirkeldiagram, 

stolpdiagram, stapeldiagram, histogram och linjediagram. Dessa finns beskrivna på sidan 268 i 

matematikboken (Matematik 5000 1b VUX). När du räknar på diagram återkommer beräkningarna 

ofta till att räkna procent samt avläsa/jämföra förändringar. 

Olika lägesmått som används inom statistiken är medelvärde, median och typvärde. 

Medelvärdet beskriver datamängden genom beräkningen     
               

           
 

Medianen är mittvärdet i datamängden då talen står i storleksordning. Om två tal står i mitten är 

medianen medelvärdet av dessa två. 

Typvärdet är det vanligast förekommande värdet i datamängden. 

Testa dig själv: 

a) Cirkeldiagrammet nedan beskriver hur befolkningen i Sverige är utspridd. I Götaland bor 

exempelvis 41 % av landets befolkning. I hela Sverige bor det 9 miljoner. Hur många bor i 

Götaland? 
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Kapitel 6: Grafer och funktioner 

Centrala delar i kapitlet: 

- Koordinatsystem och formel/värdetabell 

- Proportionalitet 

- Funktioner, definitionsmängd och värdemängd 

- Linjära-, potens- och exponentialfunktioner 

 

6.1 Koordinatsystem 

För att beskriva positionen för en punkt i ett plan används två axlar, x- och y-axeln. Axlarna är 

vinkelräta mot varandra och skär varandra i origo. När du ska ange koordinaterna för en punkt i ett 

koordinatsystem skriver du x-värdet först, och y-värdet sist.  

 

Den punkt som är markerad i bilden ovan har x-värdet 2 och y-värdet 3. Dess koordinater är (2, 3). 

 

När du ska rita upp en linje i ett koordinatsystem följer du tillvägagångssättet som beskrivs nedan. 

1) Gör en värdetabell. Den kan se ut som bilden nedan visar 

 

2) Pricka in punkterna i ett koordinatsystem 
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3) Dra en linje mellan punkterna 

Testa dig själv: 

 

a) I koordinatsystemet ovan finns linjen till funktionen f(x) = x + 2 inritad. Bestäm koordinaterna 

för punkterna B och D. 

 

Svar: ______________________________ 

b) I vilken punkt skär linjen x-axeln? 

 

Svar: ______________________________ 

c) Högre nivå: Kommer denna linje att gå genom punkten (8,10)? Ringa in ditt svar och 

motivera hur du kan vara säker på ditt svar. 

 

 

JA  NEJ 

 

 

6.2 Proportionalitet 

En linjär funktion skrivs på formen ”y = kx + m”. Om m = 0 innebär det att grafen går genom origo 

(och funktionen kan skrivas som y = kx). Ett sådant fall av funktion sägs vara en proportionalitet. Man 

kan även säga att y är proportionell mot x. 

En proportionalitet kan i vardagligt tal uttryckas som ”en rät linje som går genom origo”. 
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Exempeluppgift: Rita upp proportionaliteten ”y = 3x” genom att använda en värdetabell. Markera 
y-axeln från -6 till 10 och x-axeln från 0 till 3. 

Svar: En värdetabell konstrueras genom att välja några x-värden och sedan räkna ut respektive y-
värde. Varje sådant par av x- och y-värden är koordinaterna för en punkt på grafen.  

 

x y = 3x 

0 0 

1 3 

2 6 
 

 

Punkterna ritas in och sammanbinds med en rät linje. 

 

 

 

 

6.3 Funktionsbegreppet 

Om sambandet mellan två variabler x och y är sådant att varje x-värde ger ett bestämt y-värde kan vi 

säga att y är en funktion av x.  

Exempel: Vi har en funktion som är f(x) = 3x + 3. Om vi skriver f(2) så menar vi det y-värde som 

funktionen ger när x = 2.  

 

Testa dig själv: 

f(x) = 2x – 1. Beräkna 

a) f(3)   b) f(5)  c) f(x) = 15 
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Definitionsmängd är en funktions tillåtna x-värden.. När vi talar om definitionsmängd tittar vi alltså 

på ”för vilka x-värden finns det ett motsvarande y-värde” och frågar oss om det finns något x-värde 

som ej kan användas enligt punkt 1) eller 2) nedan. Huvudregler att komma ihåg: 

1. Vi kan inte dra roten ur ett negativt tal. 

Exempel: y = √  är inte definierat för negativa värden på x. Definitionsmängd: x > 0. 

 

2. Vi får aldrig dela med 0. 

Exempel: y = 
 

   
 är inte definierat när x = 2. Definitionsmängd: x ≠ 2 (utläses ”x skiljt från 2”). 

 

3. Om en graf är begränsad till ett specifikt område i koordinatsystemet är den enbart 

definierad inom detta. Om grafen enbart finns för x mellan 0 och 4 skrivs definitionsmängden 

som 0 < x < 4. 

När vi beskriver en definitionsmängd gör vi det med en olikhet.  

Värdemängden beskriver på motsvarande sätt mellan vilka värden på y som grafen rör sig mellan. 

Här finns inga regler att tänka på. Vi resonerar enbart om vilka y-värden som är möjliga för 

funktionen. Även här svarar vi med en olikhet. 

Exempeluppgift:  

Ange definitionsmängd och värdemängd för grafen nedan. 

 

Svar: I x-led rör sig grafen mellan 0 och 2. Eftersom punkten i (0,10) är ifylld är detta x-värde OK, 

punkten (2,2) är ej ifylld och därför innefattar definitionsmängden inte x = 2.  

Definitionsmängden är 0 ≤ x < 2. 

Funktionens värdemängd är de värden på y-axeln som grafen rör sig mellan. I detta fall finns det 

värden mellan 2 och 10. Återigen så är 10 OK, medan x = 2 inte ryms i intervallet. 

Värdemängden är 2 < y ≤ 10. 
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Testa dig själv: 

Bestäm definitionsmängden för följande uttryck 

d)  

   
  e) √   f) 

 

    
 

6.4 Potens- och exponentialfunktioner 

 

Här ser vi att det som skiljer potens- och exponentialfunktioner åt är vilka värden vi känner. I en 

potensfunktion känner vi basen och i en potentialfunktion känner vi exponenten. Ett exempel i två 

varianter som söker förtydliga skillnaden mellan de två: 

Potensfunktion 

Eva sätter in 10 000 kr på ett bankkonto och låser dessa till en fast ränta i fem år. När de fem åren 

passerat har hon 13 500 kr. Hur stor var den årliga räntan? 

Svar: Ekvationen vi kan formulera utifrån denna situation blir: y = 10 000 ∙ x5, där y är kontots 

behållning och x räntesatsen hon får. För att lösa problemet räknar vi på ekvationen nedan 

13 500 = 10 000 ∙ x5 

1,35 = x5 

1,35(1/5) = x      1,062 = x (i förändringsfaktorform, räntan är således 6,2 %) 

Exponentialfunktion 

Eva sätter in 10 000 kr på ett bankkonto och låser dessa till en årlig ränta om 6,2 %. Efter hur många 

år har hon 15 000 kr på kontot? 

Svar: Ekvationen vi kan formulera utifrån denna situation blir: 15 000 = 10 000 ∙ 1,062x, där y är 

kontots behållning och x antalet år pengarna är på kontot. OBS! Att kunna lösa sådana ekvationer 

exakt ligger i utanför Ma1 kursen. Prövar vi oss fram finner vi att kontot har 15 000kr någon gång 

mellan det sjätte och sjunde året. 

Slutsats: I en potensfunktion motsvarar  variabeln x oftast en förändringsfaktor, i en 

exponentialfunktion motsvarar variabeln x oftast tiden som passerat. 

 

Funktioner av typen y = C ∙ x
a
 där C och a är konstanter kallas för potensfunktioner. 

Funktioner av typen y = C ∙ a
x
 där C och a är konstanter kallas för exponentialfunktioner.  
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Facit 
Kapitel 1.1  a) 13 b) 2 

Kapitel 1.2 a) 0,10 = 
 

  
 b) 0,25 = 

 

 
 c) 0,33 = 

 

 
 

 a) 
 

  
 b) 

  

  
 c) 

  

  
 d) 

 

  
 e) 

 

  
 

Kapitel 1.3 a) 27 b) 800 

 a) 3,4 ∙ 104 b) 1,2 ∙ 106 

Kapitel 1.4 a) 35 

Kapitel 1.5 a) 0,005 b) 25 000 W c) 3 025 000 g 

Kapitel 1.6 a) 11, 13, 17 och 19           b) Nej, det slutar på ett jämnt tal och är därför delbart med 2 

 c) Eftersom talet du får är delbart med de två primtalen du multiplicerade med 

 varandra kan inte det nya talet vara ett primtal. Det är delbart! 

Kapitel 2.2 a) 
   

    
 = 0,132 = 13,2 % = 132 ppm 

Kapitel 2.3 a) 1,20 b) 0,33 c) 2,50 d) Invånare 1998 = 109.2 miljoner.  

Invånare 2001:  (104 miljoner ∙ 1,054 = 126,4 miljoner e) 599 kr ∙ 1,10 ∙ 0,4 = 264 kr 

Kapitel 2.4 a) 120 b) 38,10 kr 

Kapitel 2.5 a) 2674 kr (det har vuxit till 16674 kr) b) 40869 kr (förutsatt att inga 

 avbetalningar gjorts under året) 

Kapitel 3.2 a) x = 12 b) x = 2 c) x = 8,62 

Kapitel 3.3 a) x – 2 b) 5x + 10 c) – 4x – 2 

Kapitel 3.4 a) 3(7x – 5) b) 2x(x + 4) c) 2x – 4 d) -5x – 7 e) 10 – 2x f) -2y + 4 

Kapitel 4.1 a) Omkrets = 19 cm, Area = 28 cm2 b) 13 m c) Flaggans area är 0,96 m2 

 och den röda cirkeln har arean 0,1256 m2. Cirkeln utgör  
      

    
 = 0,131 = 13,1 %  

Kapitel 4.2 a) 4,5 cm2 b) 0,2 dm3 c) 900 m2 d) 12 500 liter 

Kapitel 4.3 a) u = 113 o, v = 35o b) 0,36 m2 c) 41,3o, 61,3o och 76,3o 

Kapitel 5.1 a) p(kvinna) = 0,6 = 60 % b) Du behöver ha 25 vinstlotter i lotteriet 

Kapitel 6.1 a) B = (-1,1) och D = (3,5) b) Den röda linjen skär x-axeln i punkten (-2,0) 

 c) JA, eftersom x = 8, y = 10 är en lösning till y = x + 2 ligger punkten (8,10) på linjen 

Kapitel 6.3 a) 5 b) 9 c) x = 8 

 d) Ej definierad för x = 5 e) Ej definierad för x < 0 f) Ej definierad för x = 3 
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