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• Linearitet 
• Areaförändring
• Determinant
• Invers
• Samband mellan ovanstående
• Mer om parametriseringar (svarta tavlan)

Matriser ger linjära avbildningar

Sådana funktioner kallas linjära funktion

En 2×2-matris A ger en funktion R2→R2 som ges av FA(x)=Ax .

Obs: säger funktionen A då borde säga ”funktionen FA
given av A”.

medför att

Några konsekvenser av linearitet

• Matriser avbildar linjer på linjer

• Pss avbildar matriser parallellogram på parallellogram

Area av parallellogram och 
determinant 

Sats: Låt R vara parallellogrammen som spänns upp av 
basvektorerna i R2 och låt matrisen A avbilda R på 
parallellogrammen P. Då gäller att om 

är Arean(P)=|ad-bc|

Bevis Talet ad-bc kallas 
för matrisen A’s
determinant.

=|Det(A)|

När ger matrisen en injektiv
avbildning

Alla punkter på linjen

Vad skulle 
hända om 

alla var noll?Jo, determinanten avgör det. 
Antag att Det(A)=0

Avbildas på samma punkt, nämligen 
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Invers funktion och invers matris

Ax
x

A

B
B(Ax)

OBS B(Ax)=(BA)x=BAx (associativa lagen)

B ger invers funktion till A om BAx=x och ABy=y för alla x 
dvs omm AB=BA=I. B kallas då invers matris till A, och man 
skriver B=A-1.

Identitetsmatris:

Invers matris i 2×2 fallet

Låt

Invers matris – hur och när?
Finner att

A har invers 
omm Det(A) ≠ 0.

Lite mer generellt om area av 
parallellogram

Sats: Låt R vara ett parallellogram och låt matrisen A 
avbilda R på parallellogrammen P. Då gäller att 

Arean(P)=|Det(A)|·Arean(R)

Bevis på svarta tavlan

Vi har samtidigt bevisat att för 2×2-matriser gäller att 
Det(AB)=Det(A)Det(B)

Några observationer

• Det(I)=1
• Det(AA-1)=Det(A)Det(A-1)
• 1=Det(I)=Det(AA-1)=Det(A)Det(A-1)
• A har invers ⇒ Det(A)≠ 0. 
• Det(A-1)=1/Det(A)

Några sammanfattande samband

Följande är ekvivalenta påståenden för 2×2-matriser.

• A avbildar parallellogram på parallellogram med area 0
• Det(A)=0
• A saknar invers
• Avbildningen given av A är ej injektiv


