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MATEMATIK ÅK6
GEOMETRI – CIRKEL

Provdatum:

Betygskriterierna
Vid betygsättning ska vi titta efter följande förmågor; Begrepp, Metoder, Problemlösning,
Resonemang och Kommunikation.

Begrepp
Du ska förstå, använda och kunna förklara olika matematiska begrepp, som t ex addition,
summa, faktorisering, förkorta, förlänga, mellanled, mm.

Metoder
Du ska kunna använda olika metoder att räkna ut en uppgift och kunna välja den metod
som är e ektivast för en uppgift. För de högre betygen ska du kunna förklara varför
metoderna fungerar, se resonemang.

Problemlösning
Du ska kunna lösa olika typer av problem.
Du ska kunna formulera matematiska modell för att lösa problem, samt skapa
frågeställningar(what if…) för att vidareutveckla problemet.
Du ska kunna värdera olika strategier och bedöma resultatens rimlighet.

Resonemang
Du ska kunna följa andras matematiska resonemang/förklaringar.
Du ska kunna föra matematiska resonemang och bemöta påståenden med matematiska
argument.

Kommunikation
Du ska kunna kommunicera hur du löser problem på ett sätt som följer normalt
matematisk sätt att uttrycka sig, och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler,
grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.
Du ska även med fullständiga meningar och med förklarande bilder kunna förklara vad du
gör när du löser ett problem.
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Cirkeln – målen
Material
• Detta häfte.
• MatteBorgen 6a, sidorna 77, 80-81 och 89
• MatteBorgen 6b, sidorna 38-41, 48, 66-72 och 78-83

Arbetsområdets Mål
Efter detta arbetsområde ska du kunna:
1. beskriva och använda begrepp som addition, subtraktion, multiplikation, division,
term, summa, skillnad, di erens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot
2. beskriva och använda begrepp som kongruens, parallellförskjutning, rotation och
spegling/re ektion.
3. förklara och använda tre olika sätta hur man ritar en kongruent triangel och fyrhörning
med en passare, en gradskiva och en linjal.
4. rita cirkel med passare och kommunicera hur man gör.
5. rita en hexagon med en passare och kommunicera hur man gör.
6. beskriva och använda begrepp som cirkel, medelpunkt, diameter och radie. (Bok A,
sida 77)
7. resonera hur man kommit fram till π och de tre första värdesi rorna på π.
8. resonera hur man kommit fram till formeln för cirkelns omkrets.
9. beräkna omkretsen på en cirkel, delar av en cirkel och gur sammansatt av delar av
cirklar.
10. lösa problem där man får fram diametern om du vet omkretsen.
11. lösa problem där man får fram t ex hur långt ett cykelhjul har snurra på tio varv om
man vet diametern.
12. lösa problem där man får fram uppskattar en cirkels area på ett rutat papper. (Bok A,
sida 77)
13. lösa problem där man får fram arean på en cirkel, delar av en cirkel och gur
sammansatt av delar av cirklar.
14. beskriva och använda begrepp som medelpunktsvinkel, cirkelsektor och cirkelbåge.
15. lösa problem där man får fram en cirkelbåges längd och en cirkelsektors area.
16. formulera egna problem och visa hur man löser problemet.
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HUR MAN SKRIVER I LOGGBOKEN
Rubriker
Datum

21 februari 2022

Problem

Problem

Min idé

Fundera på hur man kan räkna
ut arean på den rosa guren.

Kamrats idé
Sammanfattning

10 cm

Min idé

Re ektion

10 cm

78,5 - 50 = 28,5
2 • 28,5 = 57
Svar: arean är 57cm2.
Om jag subtraherar
från
och dubblar det, så
får du fram
.

Skriv ned din kamrats
idé som var bra eller
som du tror kan vara
användbar i framtiden.

Min kamrats idé
78,5 + 78,5 - 100 = 57
Svar: arean är 57cm2.
Om jag subtraherar
det som blir kvar är
.
Sammanfattning
Även former som

kan man räkna ut genom att

kombinera former som

,

och

.

Re ektion
Först var jag osäker om jag kunder räkna ut arean

Förslag på re ektioner

av guren. Men genom att kombinera gurer som

Vad jag har förstått

jag redan lärt mig så kunde jag räkna ut arean.

Vad jag iakttagit
Vad jag vill undersöka mer

Jag tyckte det var roligt när jag kom på att man

Free resources from www.mathsphere.co.uk

Vad jag re ekterade över när jag
lyssnade på min kamrats idé.

kunde kombinera gurerna.

Andra tankar

fi
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Jag suddar inte
felaktiga svar.

78,5 - 50 = 28,5

Istället stryker jag
felet, skriver korrekt
svar och förklarar vad
jag tänkte fel.

Svar : arean är 28,5 cm2.
57 cm2

28,5 är bara

Så jag måste dubbla:
2 • 28,5 = 57
För att få fram

Jag använde denna metod för att beräkna
arean av en fjärdedels cirkel den 8 februari.

Jag skriver ned bra
tankar och saker som
jag ska vara tänka på
eller vara försiktig
med, i tankebubblor.

.

.

När jag använder en
idé jag lärt mig
tidigare, så hänvisar
jag till datumet för den
lektionen.

Jag får inte glömma att dela
diametern med 2, när jag ska
räkna ut cirkeln area!

Free resources from www.mathsphere.co.uk

Re ektion
Jag delade guren i olika delar, men Alise tänkte
att man ta bort kvadraten så de överlappande
delarna blev kvar.
När jag såg detta var det häftigt!

Free resources from www.mathsphere.co.uk
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Kongruens

1

Använd linjal och
transparent skisspapper
(eller smörgåspapper)
och kalkera av, så blir
det lättare att jämföra.

Finn likheter
Titta på de vita seglen och båtskroven, på bilden ovan.
Vilka likheter och skillnader kan du se?
Motivera.
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A

D

När två former har exakt samma storlek och
form, så säger man att de är kongruenta.
Observera att motsvarande vinklar ska
vara lika stora och motsvarande sidor ska
vara lika långa!
Vinkel D motsvarar vinkel A.
Sida DE motsvarar sida AB.

B

C

E

F

Vinkel F motsvarar vinkel C.

Kontrollera genom
att rita av triangeln
på skisspapper.

Titta på minst två av de motsvarande
sidorna och motsvarande vinklarna är i
gurerna ovan.
Om de har yttats lika mycket och på
samma sätt säger man att gurerna är
parallellförskjutna.

Granska gurerna bredvid. Välj två
motsvarande punkter och markera
mitten mellan dem. Gör på samma sätt
med ytterligare några motsvarande
punkter. Vad kan du iaktta?
En symmetrilinje bildas och gurerna
är spegling/re ektion av varandra.

Hur är den andra triangeln
transformerad? Beskriv tydligt.
Den typ av transformation kallas för
rotation.

Sammanfattning
Observera kongruent avbildning kan göras genom parallellförskjutning, rotation
och spegling/re ektion eller en kombination av dessa.
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2

Kongruenta trianglar i fyrhörningar
• Rektanglar, parallellogram och parallelltrapetser kan delas upp i två trianglar
med hjälp av en diagonal. Är de två trianglar kongruenta?
Testa med skisspapper.

Rektangel

Parallellogram

Parallelltrapets

Slutsats
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3

Kongruenta trianglar i parallellogram och rektanglar
• Rektanglar och parallellogram kan delas upp i fyra trianglar med hjälp av två
diagonaler. Vilka trianglar är kongruenta?
Testa med skisspapper.
B

A

Slutsats

E

........................................................................
D

........................................................................

C

Rektangel
F

G

........................................................................
........................................................................
........................................................................

J

........................................................................
I

Parallellogram
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Avbilda trianglar med passare och gradskiva
Du har tillgång till linjal, passare och gradskiva.
• Mät och sätt ut alla vinklars storlek och sidors längd på triangeln nedan.
• Rita en kongruent kopia av triangeln och beskriv hur du gick tillväga.
• Testa med ett skisspapper om du ritat rätt.
• Vilka andra sätt du kan rita triangeln och beskriv hur du gjorde?

Matematik - geometri 2
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Observera att linjalen behövs
bara för att rita raka sträck,
inte för att mäta med.

Med gradskiva

B

🔴
5
3
🔴
2 65°
🔴
A

35° 🔴
4

C

1
🔴

A

C

Du mäter avståndet mellan AC med passare eller linjal, och mäter två vinklar med
gradskiva. Därefter drar du sträckorna med hjälp av linjalen.

Med passare och gradskiva
🔴
4

B

🔴
5

3
🔴
2 65°
🔴
A

1
🔴

C

C

A

Du mäter avståndet mellan AC med passare eller linjal, och mäter en vinkel med
gradskiva och ritar en sträck där AB ska vara. Du markerar avståndet mellan AB med
hjälp av passare och sedan ritar sträckan BC.

Med passare
2
🔴

3
🔴

B

🔴
4

A

1
🔴

C

A

🔴
5

C

Du mäter avståndet mellan AC med passare, och med passare metallspets i A respektive
C markerar var skärningspunkten B ska vara.
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Rita följande fyrhörning
Rita utan att titta på dina
kamraters ritningar.

Rita en fyrhörning med sidorna:
AB: 4 cm
BC: 5 cm
CD: 6 cm
DA: 3 cm

A

B

Diskussion i grupper
A. Blev din fyrhörning kongruent med de kamrater som sitter på platserna
runt om dig?
B. Om de inte blev kongruenta vilken mer information behöver ni veta?

A

B

Tips: ........................................
Matematik - geometri 2

A

B

Tips: ........................................

TrulsCronberg.se
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Sammanfattning
Som du såg i uppgiften på förra sidan, så räcker det inte med att man vet längden på
sidorna av en fyrhörning för att man ska kunna rita en kongruent fyrhörning.

Tips
Antingen behöver du veta vinkeln mellan två av sidorna,
eller så måste du veta längden på diagonalen mellan två av hörn.

5

A = 90"
BD= 5 cm

Rita utan att titta på dina
kamraters ritningar.

Rita följande triangel
A. Rita en triangel med sida AB = 5 cm, AC = 4 cm
och vinkel B = 45°.

B. Jämför din triangel med trianglarna som trianglarna som dina kamrater
sitter runt om dig. Blev de kongruenta? Om inte, diskutera varför.

som

Stämmer trianglarna?
Två elever har ritat ovanstående trianglar, stämmer de med triangeln i förra
uppgiften? Om, isfall varför?
............................................
............................................
............................................
4 cm
............................................
............................................
4 cm
............................................
45°
45°
............................................
5 cm
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Diskutera i par
Om man ritar AB först. Sedan en cirkel på 4 cm med medelpunkten vid A, dvs
samma längd som AC. Och sist en sträcka vid B, som är 45° till AB, så ser man att
den sista sträckan skär cirkel vid två ställen.
Det betyder att i detta fall räcker det
inte informationen för att garantera
att allas trianglar blir lika stora.
Diskutera i par: När har man
tillräcklig med information för att
allas trianglar ska bli lika stora:
• Man vet längden på alla sidor.

4 cm
4 cm
45°
5 cm

• Man vet två sträckor och en
vinkel.
• Man vet två sträckor och
mellanliggande vinkel.
• Man vet två vinklar och en
sträcka.
• Man vet två vinklar och mellan liggande sträcka.
• Man vet storleken på alla tre vinklar.

Matematik - geometri 2
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Utforska cirkelns omkrets
1

Rita en cirkel med passare
1. Rita ett litet punkt eller ett kryss där medelpunkten ska vara.
2. Mät med hjälp av en linjal så avståndet mellan spetsarna på passaren är 30 mm.
3. Sätt passarens metallspets mitt i medelpunkten och dra cirkeln runt om.
4. Rita in diametern. Hur lång är diametern?___________
5. Rita in en radien. Hur lång är radien?___________

2

Rita en cirkelsektor och en cirkelbåge
6. Rita en ny cirkel.
7. Rita in cirkelsektor som är en fjärdedel av cirkeln.
8. Markera cirkelsektorns cirkelbåge och medelpunktsvinkeln.

S i d a 14 a v 3 2
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2

Rita en hexagon i en cirkel
1. Markera var medelpunkten ska vara. Rita en cirkel runt om. Ändra inte avståndet
mellan spetsarna på passaren.
2. Markera en punkt på cirkeln. Sätt metallspetsen på punkten och markera en ny
punkt på cirkeln. Flytta metallspetsen och gör en ny markering på cirkeln. Upprepa
detta tills du kommit tillbaka till ursprungspunkten.
Om du ritat rätt så ska sista punkten hamnat på exakt samma ställe som den
första.
3. Dra en linje från medelpunkten till de olika punkterna som skär cirkeln. Dra en
linje mellan varje närliggande punkt, så det bildas trianglar.

Sammanfattning
Polygonen är en regelbunden hexagon/sexhörning, för alla sidor är lika långa.
4. Iaktta hur många trianglar som bildats och hur långa sidorna är i en triangel.
.......................................................................................................................................
5. Hur många av cirkelns diameter kan få plats runt hexagonens omkrets?
.......................................................................................................................................
6. Jämför cirkelns omkrets och hexagonens omkrets.
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Matematik - geometri 2
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3

Hur långt kommer hjulet på ett varv? – arbeta i par
Du har följande hjul med diametern 4 cm, 8 cm och 12 cm.
1. Rulla dem ett helt varv på bordet och undersök hur långt de kommit på ett varv.
Fyll i dina resultat i tabellen nedan.
2. Iaktta hur långt de kommit. Hur långt borde ett hjul med 16 cm i diameter
komma på ett varv?
3. Bekräfta om din uppskattning var korrekt.

Cirkel A

Cirkel B

Cirkel C

Cirkel D

4

8

12

16

Omkrets (cm)
Diameter (cm)

Slutsats
1. Om du dubblar diametern, hur ökar omkretsen?
2. Om du ökar diameter tre eller fyra gångar, hur ökar omkretsen?
3. Vad nns det för samband mellan diameter och hjulets omkrets när du ökar
diametern?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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Mät cirkelrunda föremål
1. Mät omkretsen och diametern på runda föremål du kan hitta i klassrummet,
t ex väggklockan, blomkruka, pennvässare…
2. Fyll i värdena i tabellen nedan och gör beräkningarna.
Föremål

Omkrets

Diameter

Om k r ets
Di a m eter

Medelvärde:

Sammanfattning
3. Beräkna medelvärde på de beräknade värdena.
4. Vad kan du dra för slutsats av experimentet?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5. Vilka är de åtta första decimalerna på π? ..............................................................
6. Hur många decimaler har π? .................................................................................
7. Vad är formeln för att beräkna cirkelns omkrets?
När du du gör huvudräkning
kan du avrunda π till: _____

π är en grekisk bokstav
och uttalas pi.

Men har du miniräknare bör du
avrunda π till: ______

Matematik - geometri 2
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π – historik
Cirkeln och cirkelrunda fenomen har nog fascinerat människan långt innan moderna
samhället. Om man släpper ren droppe på en vattenyta så bildas ringar. Och det räcker
att tittade upp mot Solen och Månen. Solen var gudomlig och dyrkades. Både
Faraonerna i Egypten och Japans kejsar hävdade att de härstammade från Solen.
Enklaste sättet att skapa en cirkel är att använda två pinnar och ett snöre, precis som vi
gjorde på ute matte uppgiften. Det är mycket möjligt att det var så man gjorde när man
byggde Stonehenge för 5-6000 år sedan.
I Bibeln, 1 Konungaboken 7:23, nämns ett runt kopparkärl som ska varit 10 alnar brett
och att ett snöre runt om mäter 30 alnar. Från detta kan man beräkna att de uppskattar
π till 3. Man uppskattar Konungaboken ska vara från 900-talet f.kr.
Äldsta kända uppskattning av värdet på π hittar vi hos Babylonien, ca 2000 f.kr. De
hade inte decimal utan uttryckte det som bråket 25/8, dvs 3,125.
Egyptierna som byggde pyramiderna använda 256/81 som π, dvs 3,16. Detta kom de
fram till genom beräkna arean av en cirkel ritade i en kvadrat med sidorna 18 l.e.
Arkimedes levde 287-212 f.kr. i grekiska kolonin i Syrakusa på Sicilien. Han studerade
i Alexandria i Egypten. Han tänkte att om man ritar en hexagon på insidan av cirkeln
så kommer hexagonens omkrets vara mindre än cirkelns. Ritar man sedan en 12hörning och sedan en 24-hörning så kommer deras omkrets blir närmare och närmare
längden på cirkeln omkrets, men lite mindre. Gör man motsvarande från utsidan av
cirkeln, så får man värde som kommer närmare cirkelns omkrets, men lite större.
Arkimedes hann göra beräkningar med polygoner med 96 sidor, och bestämde värde
låg mellan 3

10
10
och 3 , dvs mellan 3,1408 och 3,1428.
71
70

Kinesen Liu Hui, 225-295 e.kr., bestämde π på liknande sätt till 3.1216 och Zu
Chongzhi, 429-500 e.kr., bestämde π till 3,141592 och det med polygoner med 24576
sidor. Deras noggrannhet slogs först 1630 av Christian Grienberger från nuvarande
Österrike med 38 värdesi ror.
Kinesernas rekord slogs först 1699 då man började använda en teknik för att beräkna
π, som som bygger på oändliga serier, och man kom snabbt upp över 100 decimaler.
1949 började man använda datorer och då 2000 decimaler. Det senaste rekordet ligger
på 31 415 926535 897 decimaler.
Jonas von Essen har det svenska rekordet att kunna π utantill ligger på 24 063
decimaler. Chao Lu (Kina) har det o ciella världsrekordet på 67 890 decimaler.
För att skicka raketer till månen behövs inte mer än 8 decimaler på π. För att beräkna
omkretsen på universum med en atoms noggrannhet behövs 50 decimaler, så högre
noggrannhet behövs egentligen inte. I praktiken behövs inte så hög noggrannhet på π,
men man kan använda si rorna som slumptal till när man arbetar med kryptering.
TrulsCronberg.se
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Ute matte – cirkelns omkrets
5

Rita en cirkel på skolgården
A. Rita en cirkel på skolgården med hjälp av en pinne, ett snöre och en krita.
B. Hur stor var radien och hur stor blev omkretsen?
C. Rita och förklara i loggboken hur du gjorde för att rita cirkeln på skolgården.
Eventuellt kan du ta med ett foto som visar hur ni gjorde cirkeln.

Prova att mäta
omkretsen med
ett mäthjul!

6

Mäta omkretsen
A. Mät omkretsen på olika runda föremål utomhus.För in värdena i tabellen.
B. Beräkna diametern på föremålen.
C. Skriv i loggboken vad du gjorde, resultat och vad du lärt dig.

Föremål

Omkrets

Diameter

Flaggstång
Träd

Matematik - geometri 2
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Träna mer – Cirkelns omkrets
Glöm inte att rita bilder som förtydligar hur du tänker.
1. Beräkna omkretsen för en cirkel med
a. diameter 8 cm.
b. radien 5 cm.
2. Vad är omkretsen på ett hjul med
diametern 31,8 cm .
3. Beräkna diametern på en cirkel då
omkretsen är
a. 31,4 m
b. 28,26 cm
4. Rita två cirklar, ena med radien 2 cm
och den andra har en radie som är 1 cm
längre. Hur många cm längre är
omkretsen på den andra cirkeln?
5. Lisebergshjulet, se bilden, har en diameter på 60 m. När du åkt ett varv, hur
långt har du då åkt?
6. Meja longerar sin häst. Longerlinan är 8 m långt och gör att hästen måste gå i en
cirkel. Hur långt har hästen gått på ett varv? Visa hur du räknar.
7. Först låter Meja hästen att springa 10 varv i en riktning. Sedan vänder hon
hästen så hästen springer ytterligare 10 varv i andra riktningen. Hur långt har
hästen sprungit sammanlagt?
8. Sixtens hund får syn på en katt och vill springa efter. Eftersom Sixten har
hunden i ett koppel så blir det att hunden istället springer runt i en cirkel. När
hunden sprungit två varv så har han sprungit nästan 19 m. Hur långt är kopplet?
Förklara hur du tänker när du löser uppgiften.
9. Sixten ska göra en agility bana för sina hundar. Ett hinder är att springa genom
en ihålig säck. Öppningen hålls uppe av en cirkel rund metalltråd. Höjden ska
vara 40 cm. Hur lång metalltråd behöver Sixten klippa till? Visar hur han kan
lösa uppgiften.
10. Beräkna omkretsen på de två blå gurerna och jämför deras omkrets.
11. Formulera ett eget problem
som handlar om omkrets av en
cirkel eller del av en cirkel och
en annan geometrisk gur.

A

B
10 cm

10 cm

10 cm

(Bok B, sid 66-72)
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Vi utforskar cirkelns area
Vi borde utgå från
polygoner…

1

Jag tror arean är beroende
av radien, för alla cirklar
har en radie.

Uppskatta cirkelns area
Vi gör först ett enklare experiment genom
att ta reda på arean av en cirkel med en radie på
10 cm.
Låt oss först försöka ta reda på hur många gånger
större är cirkelns area jämfört med en kvadrat
som har sidor som är 10 cm långa?

10 cm

10 cm

www.free-printable-paper.com

Hur många gånger större är den mellanstora kvadraten jämfört med den lilla?_______
Hur många gånger större är den stora kvadraten jämför med den lilla kvadraten? _______

2
Fundera på hur man kan uppskatta ett mer exakt värde på cirkelns area.
www.free-printable-paper.com

www.free-printable-paper.com

Man kan räkna antalet
1 cm2 rutor det är innanför
cirkeln…

Matematik - geometri 2

Man kan rita polygoner
på insidan och räkna ut
deras area…

TrulsCronberg.se
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A. Dela in cirkeln i 4 lika delar och undersök en av delarna.
B. Hur många blå kvadrater och rosa kvadrater nner du?
____ st blå kvadrater
____ st rosa kvadrater

Varje blå kvadrat är 1 cm2.
Om vi uppskattar de rosa kvadraterna
som 0,5 cm2 stora. Hur många cm2
nns då i en fjärdedels cirkeln?

Blå kvadrater ____ cm2.
Blå kvadrater ____ cm2.

www.free-printable-paper.com

Det nns ungefär ____ cm2 i en
fjärdedels cirkel.

Hur många cm2 nns det då i hela
cirkeln? ____ cm2.
10 cm

Slutsats
Hur många gånger större är cirkeln än kvadraten med sidorna lika långa som
cirkelns radie?

TrulsCronberg.se
fi

fi

fi
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10 cm

fi

A. Räkna arean av små kvadrater

B. Räkna arean av av en polygon
Jag tänkte att man kunde rita in en 16-sidig månghörning på insidan av
cirkeln och sedan beräkna arean på en triangel.
10 cm

b= ____ cm
h= ____ cm
Triangelns area =

b⋅h
=
2

Arean av polygonen = Triangelns area ⋅ 16 =

Höjd

Bas

Svar: Hur många cm2 nns det då i hela polygonen? ____ cm2.

Slutsats
Hur många gånger större är polygonen än kvadraten med sidorna lika långa som
cirkelns radie?

fi

Matematik - geometri 2

TrulsCronberg.se

Sida 23 av 32

Låt oss skapa en formeln för cirkelns area

A. Pröva de olika Geogebra-apparna på:
https://trulscronberg.se/ma_geometri/areaofcircle.html
B. På bilden kan du se hur en cirkel delats upp i lika stora cirkelsektorer,
”tårtbitar”.

På andra bilden ser du hur de grön och gula sektorerna pekar uppåt och de
röda och blå pekar nedåt.
Kan du se att basen i det parallellogram som bildats är lika långt som halva
omkretsen på cirkel, dvs π ⋅ r. Höjden är samma som radien på cirkeln.

basen = π ⋅ r
h öjden = r

Area av parallellogram = basen ⋅ h = (π ⋅ r) ⋅ r = π ⋅ r ⋅ r
Arean på cirkeln och parallellogrammet måste vara lika stora därför är:
Arean av en cirkel = π ⋅ r ⋅ r = π ⋅ r 2

Kan du se…

r

Arean av en cirkel = π ⋅ r ⋅ r

r ⋅ r är samma som arean på den blå kvadraten.
Det betyder att π ⋅ r ⋅ r är hur många blå kvadraten

r

som får plats i cirkeln, dvs ungefär 3,14 gånger.
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Beräkna
Beräkna arean på följande cirklar med
a. radien 8 cm.
b. diametern 12 cm.

10 cm

Beräkna arean på
c. den gröna guren.
d. den gula guren.
6 cm

4

4 cm

Jämför
Rita en cirkel med diametern 4 cm och en
cirkel med diametern 8 cm.
a. Beräkna omkretsen för de två olika
cirklarna.
Jämför hur omkretsen förändras när du
dubblade diametern.

8 cm

b. Beräkna arean för de två olika cirklarna.
Jämför hur arean förändras när du
dubblade diametern. Vad kan du dra för
slutsats?

5

Diskutera och beräkna
Beräkna arean av
det gröna området.

10 cm

6

Diskutera i par
Hur kan man nna arean
av det rosa området.

fi

Matematik - geometri 2
fi

Som ledtråd sa
min lärare att
jag ska kunna
hitta en kvadrat,
en triangel och en
kvarts cirkel i
guren.

10 cm

10 cm

fi

fi

3

10 cm
TrulsCronberg.se
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Arean av kvadraten, triangeln och en kvart av cirkeln
Kvadraten

Triangeln

10 cm

Kvarts cirkel

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

A = 10 ⋅ 10 = 100cm 2

A=

10 cm

10 ⋅ 10
= 50cm 2
2

Jag tänkte så här:

2•

7

π ⋅ 10 ⋅ 10
= 78,5cm 2
4

Clara

Tuva

–

A=

Jag tänkte så här:

100 − 78,5 = 21,5cm 2

=

2 ⋅ 21,5 = 43cm 2
100 − 43 = 57cm 2

=

Arbeta i par
A. Titta på Tuvas lösning. Förklara
med egna ord hur hon tänkte
och hur hon räknade.

Alise
Jag tänkte så här:

B. Hur tänkte Clara? Rita bilder
liknade det Tuva gjorde som
visar hur B tänkt.

78,5 + 78,5 − 100 = 57cm 2

C. Titta på Alises lösning. Rita
förklarande bilder på hur C har
tänkt.
Sida 26 av 32
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Träna mer – Cirkelns area
8

Beräkna
A

Beräkna arean på gurer bredvid
a. Hur stor är den gröna arean?

10 cm

b. Hur stor är den blå arean?
c. Hur stor är den rosa arean?

C

B

10 cm

10 cm

10 cm

fi

Matematik - geometri 2
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Cirkelsektor och cirkelbåge
1

A. Rita en cirkelsektor och en cirkelbåge
1. Rita en cirkel som har en radie på 4 cm.
2. Rita in två radier med 90° vinkel emellan dem.
3. Markera cirkelsektorn, cirkelbågen och medelpunktsvinkeln.

B. Medelpunktsvinkeln
4. Hur många grader är det runt en medelpunkt?
5. Hur borde kunna räkna ut hur stor del av cirkeln som en medelpunktsvinkel är?
Diskutera i par.
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Medelpunktsvinkelns del av cirkeln

medelpunk ts vink eln
är hur stor del medelpunktsvinkeln är jämfört med hela
360∘

cirkeln.

90∘
Exempel
= 0,25, dvs 25%.
360∘
C. Cirkelbågens längd
6. Beräkna omkretsen på cirkeln.
7. Hur lång borde cirkelbågen vara? Diskutera i par.

D. Cirkelsektorns area
8. Beräkna arean på cirkeln.
9. Hur borde area på cirkelsektorn vara? Diskutera i par.

Matematik - geometri 2

TrulsCronberg.se
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• Medelpunktsvinkeln är vinkeln som uppstår mellan två radier i en cirkel.
• Cirkelsektor är området mellan två radier i en cirkel.
• Cirkelbåge är en sammanhängande del av en cirkel. Det är alltså en kurva.

medelpunk ts vink el
⋅ Cirkelns omkrets
360∘
medelpunk ts vink el
• Cirkelsektorns area =
⋅ Cirkelns area
360∘
• Cirkelbågens längd =

2

Beräkna
Beräkna arean på gurer bredvid
a. Hur stor är den gröna cirkelsektorns arean?

B

b. Beräkna längden på cirkelbågen i den gröna
guren.

10 cm

c. Hur stor del av cirkeln är blå?
d. Beräkna längden på cirkelbågen vid den blå
cirkelsektorn.
e. Beräkna den blå cirkelsektorns area.

Bok B, sid 78-80, Medelpunktsvinkel, cirkelbåge, cirkelsekt

Sida 30 av 32
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Sammanfattning
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Matteord
Ni ska kunna ord som Addera, subtrahera, dividera, multiplicera, produkt, summan,
di erensen, kvoten, faktor, term, täljare och nämnare.
T ex ska du kunna få uppgiften:
Addera 5 med 2.
Då ska du skriva:
5+2=7
svar: summan blir 7.

Addition

6+3=9

Exempel på uttryck som du ska kunna räkna:
1. Addera 6 med 3.

Term Term Summa

2. Subtrahera 3 från 6.
3. Subtrahera 6 med 3.
4. Dividera 6 med 3.
5. Multiplicera 6 med 3.

Subtraktion

6. Vad blir produkten av 6 och 3?

6-3=3

7. Vad blir summan av 6 och 3?
8. Vad är di erensen mellan 6 och 3?

Term Term Di erens

9. Vad är skillnaden mellan 6 och 3?
10. Vad är kvoten mellan 6 och 3?

Division

Multiplikation

Täljare

6 ⋅ 3 = 18

Faktor Faktor Produkt

ff

ff

ff
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Nämnare

TrulsCronberg.se

6
=2
3
Kvot
S i d a 31 a v 3 2

20
Decimalsystemet:

=

Tusental
Hundratal
Tiotal
Ental
Tiondelar
Hundradelar
Tusendelar

19
18

≈

1 2 3 4, 5 6 7
Heltal

"lika med",
"är lika mycket som"
"ungefär lika med",
används när man
avrundar

17

>

"större än"

15

<

"mindre än"

π

≈ 3,14
uttalas "pi"

Decimaler

16

14
13
12
11

Prioritering

Addition:
20 + 10 = 30
term

term

10

1. ()
2. • /
3. + –

summa

9
8
7

Subtraktion:

6

20 – 10 = 10

5

Förkorta
term

term

differens
3•5
15
=
=
2•5
10

Multiplikation:

3
2

1

produkt

0
Förlänga

Division:
täljare

3•5
3
15
=
=
2•5
2
10

20
=2
10

nämnare

3
2

20 • 10 = 200
faktor faktor

4

kvot

-1
-2
-3
-4
-5

2

1
5

Blandad form

=

-6

11
= 2,2 = 220%
5

-7

Bråkform Decimalform Procentform

-8
-9

Negativa tal
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Origo

Positiva tal
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