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Hurtigstart 

Hva er GeoGebra? 

 En dynamisk matematisk programvare som er lett å ta i bruk 

 Er egnet til læring og undervisning på alle utdanningsnivå 

 Binder interaktivt sammen geometri, algebra, tabeller, graftegning, 

funksjonsanalyse og statistikk  

 Et program med åpen kildekode, fritt tilgjengelig fra www.geogebra.org 

Noen fakta 

 GeoGebra gjør det enklere for elever og studenter å lage matematiske 
konstruksjoner og modeller, og det er mulig å undersøke disse interaktivt ved 
å dra i objekt og ved å forandre på parametere. 

 GeoGebra er også et redigeringsverktøy som gjør det mulig for lærere å lage 
interaktive nettsider. Du kan finne undervisningsopplegg med filer som andre 
har laget, og dele dine egne opplegg på www.geogebratube.org. 

Etter at du har startet GeoGebra, vil følgende vindu duke opp:    

 

http://www.geogebra.org/
http://www.geogebratube.org/
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Du kan utføre konstruksjoner i grafikkfeltet ved å bruke konstruksjonsverktøy i 
verktøylinja. Da blir tilhørende punktkoordinater og likninger viste i algebrafeltet. 
Inntastingsfeltet blir brukt til å skrive direkte inn koordinater, likninger, kommandoer 
og funksjonsuttrykk. Grafiske og algebraiske representasjoner av disse dukker da 
samtidig opp i grafikkfeltet og i algebrafeltet. I GeoGebra fungerer geometri og 
algebra hånd i hånd. 

 
Eksempel 1: Omsirkelen til en trekant 

Oppgave: Konstruer en trekant ABC og omsirkelen om denne trekanten ved help av 
GeoGebra. 

 

Konstruksjon ved bruk av mus 

Forberedelser 

 Åpne Oppsett-menyen og velg Geometri. 

Fremgangsmåte 

1 
 

Velg verktøyet “Mangekant” fra verktøylinja. Klikk deretter i 
grafikkfeltet tre ganger for å lage hjørnene A, B, and C. Lukk 
trekanten ved å klikke på punkt A en gang til. 

2 
 

Velg så verktøyet “Midtnormal” (klikk på den lille pila på det fjerde 
ikonet fra venstre) og konstruer to midtnormaler ved å klikke på to 
av sidene i trekanten. 

3 
 

Bruk verktøyet “Skjæring mellom to objekt” og klikk på 
skjæringspunktet mellom de to midtnormalene. Du får da sentrum 
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for omsirkelen til trekanten. Høyreklikk på punktet (Mac OS Ctrl- 
klikk), og velg “Gi nytt navn” fra menyen og kall punktet “S”. 

4 
 

Velg verktøyet “Sirkel definert ved sentrum og periferipunkt” og 
klikk på sentrum og deretter på ett av hjørnene i trekanten. 

5 
 

Bruk “Flytt”-verktøyet for å dra i hjørnene på trekanten. Du ser da at 
konstruksjonen blir oppdatert automatisk. 

 
Noen tips 

 Prøv “Angre”-/ “Gjenopprett”-knappene på høyre side av verktøylinja.  
 
 Høyreklikk på et objekt (Mac OS: Ctrl-klikk) og fjern merkingen foran “Vis 
Objekt” for å skjule dette.  
 
 Du kan lett forandre på utseendet til et objekt (farge, linjestil, …) ved å bruke 

stilmenyen: Klikk på   på toppen av grafikkfeltet for å vise eller skjule denne 
menyen. Du kan høyreklikke (Mac OS: Ctrl-klikke) på et objekt og velge 
“Egenskaper” for å få tilgang til flere muligheter.  
 

  Akser og rutenett kan skjules og vises ved å bruke “Vis”-menyen. Der kan vi 
også velge å vise eller skjule algebrafeltet, grafikkfeltet og regnearket. 

 
 Velg verktøyet “Flytt grafikkfeltet” for å flytte konstruksjonen i grafikkfeltet. 
Deretter kan du bruke musa for å forandre på plasseringen av objektet. 

 
Konstruksjonsprotokollen (se Vis-menyen) gir tilgang til en tabell med 
oversikt over alle trinnene i konstruksjonen. Du kan gå gjennom 
konstruksjonen trinn for trinn ved å klikke på en knapp. Du kan også forandre 
på rekkefølgen i konstruksjonen ved å bytte om på plasseringen av linjer i 
konstruksjonsprotokollen. 

 

Konstruksjon ved bruk av inntastingsfeltet 

Forberedelser 

 Vi skal nå gjennomføre den samme konstruksjonen som ovenfor ved å bruke 
kommandoer i inntastingsfeltet. Vi starter fra begynnelsen og velger Ny fra Fil-
menyen. 
  

 Åpne Oppsett-menyen og velg Algebra og grafikk. 

Konstruksjonstrinn 

Skriv inn følgende kommandoer i inntastingsfeltet nederst i vinduet og trykk Enter 
etter hver linje. 
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A = (2, 1)  
B = (12, 5)  
C = (8, 11)  
Mangekant[A, B, C]  
d = Midtnormal[a]    
e = Midtnormal[b]  
S = Skjæring[d, e]  
Sirkel[S, A]  

Eksempel 2: Den deriverte og tangenten til en funksjon 

Oppgave: Tegn grafen til en funksjon f(x) = sin(x), den deriverte til funksjonen og 
tangenten i et punkt på grafen til f med den tilhørende stigningstrekanten.  

 

Første måte: Punkt på funksjonsgrafen 

Forberedelser 

 Åpne et nytt vindu ved å velge Fil og Nytt vindu.  

Konstruksjonstrinn 

1 f(x) = sin(x) Skriv inn f(x) = sin(x) i inntastingsfeltet og trykk Enter. 

2 
 

Velg verktøyet “Nytt punkt” og klikk på grafen til f. Dette 
gjør at punktet A blir festet til funksjonsgrafen. 

3 
 

Velg nå verktøyet “Tangenter” og klikk på punktet A og 
på grafen til f. Bytt navn på tangenten, og kall denne “t “ 
ved å høyreklikke (Mac OS: Ctrl-klikk) og velge “Gi nytt 
navn». 

4 s = Stigning[t] Skriv kommandoen s = Stigning[t]. 
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5 
 

Bruk “Flytt”-verktøyet, dra i punktet A med musa og se 
hvordan tangenten flytter seg. 

6 B = (x(A), s) 
Skriv B = (x(A), s) 
Tips: x(A) gir x-koordinaten til punktet A. 

  
Slå på sporing for punktet B ved å høyreklikke på B (Mac 
OS:  Ctrl-klikk) og velg “Slå på sporing”.  

7 
 

Bruk “Flytt”-verktøyet, dra punktet A med musa. Punkt B 
vil nå etterlate et spor. 

8 Derivert[f(x)] Skriv inn kommandoen Derivert[f(x)] 

Noen tips 

Skriv en annen funksjon som f(x) = x³ - 2x², i inntastingsfeltet. Da vil grafen for 
den deriverte av denne nye funksjonen og tangenten vises umiddelbart. Prøv 
også kommandoen Integral[f(x)]. 
 
 Velg “Flytt”-verktøyet og dra funksjonsgrafen med musa. Legg merke til 
hvordan likningen for funksjonen og den deriverte forandrer seg. 

 
Automatisk fullføring av kommandoer: Etter at du har skrevet inn de to 
første bokstavene i en kommando, kommer det automatisk opp et forslag til 
kommando. Dersom du vil bruke forslaget, trykker du Enter. I motsatt fall kan 
du fortsette med å skrive inn nye bokstaver i kommandonavnet. 
 

  Du finner Inntastingshjelp rett til høyre for inntastingsfeltet. Der får du tilgang 
til ei liste over alle tilgjengelige kommandoer i GeoGebra. 

 

Andre måte: Punkt der x = a 

Forberedelser 

 Vi skal nå utføre den samme konstruksjonen på en annen måte.  
Velg da Fil og Ny for å få et nytt vindu.  

Konstruksjonstrinn 

Skriv følgende kommandoer i inntastingsfeltet og trykk Enter etter hver linje. 

f(x) = sin(x) 
a = 2 
T = (a, f(a)) 
t = Tangent[a, f] 
s = Stigning[t] 
B = (x(T), s) 
Derivert[f] 
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Noen tips 

 Velg “Flytt”-verktøyet og klikk på tallet a. Du kan forandre på verdien til a ved å 
trykke på piltastene. På samme tid vil punktet T og tangenten flytte seg langs 
grafen til funksjonen f. 

 
Du kan også forandre på tallet a ved å lage en glider: Høyreklikk (Mac OS: 
Ctrl-klikk) på a i algebravinduet og velg “Vis objekt”. Juster gliderverdiene ved 
å dra i punktet på glideren.  

 
Eksempel 3: Analyse av data 

Oppgave: Lag et histogram og finn middelverdien, medianen, min og maks til et sett 
av verdier. 

 

Forberedelser 

 Åpne Oppsett-menyen og velg Regneark og grafikk 

 
Konstruksjonstrinn 

1  
Skriv inn noen verdier i cellene i kolonne A i regnearket; for eksempel fra A1 til 
A14, med verdier som 5, 3, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 3, 3, 4, 5, 5, 3. 

2 
 

Merk de aktuelle cellene og velg verktøyet “Analyse av en variabel”. 
Tips: I dette eksempelet: Merk cellene A1 til A14 og klikk på verktøyet “Analyse 
av en variabel”. 

3 
 Still inn antallet “klasser” øverst i vinduet som dukker opp.   

Tips: I dette eksempelet er antallet klasser 5 fordi datasettet inneholder fem 
ulike verdier. 

4  
Du finner middelverdien, medianen, maksimums- og minimumsverdien for 
dette datasettet i “Statistikk”-delen på venstre side av vinduet.  
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5  

Klikk på pila øverst til høyre og merk av for “Velg klasser manuelt” i menyen til 
høyre for histogrammet. Tips: Trykk “Enter” etter å ha valgt 0.5 som “Start”-
verdi og 1 som “Bredde”. (Verdier i dette eksempelet.) 

 
Noen tips 
 

Bytt ut noen av verdiene i kolonne A, og se hvordan dette virker inn på 
histogrammet og på middelverdi, median, maksimum og minimum. 
 
Forandre diagramtypen fra “Histogram” til “Boksplott” i nedtrekksmenyen over 
histogrammet. 
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Mer informasjon 

Du finner mer informasjon, materiell og hjelp på disse nettsidene: 

Programvare http://www.geogebra.org 

Manualer og opplæringshefter http://wiki.geogebra.org 

Arbeidsark og materiell http://www.geogebratube.org 

Brukerforum http://www.geogebra.org/forum 

 

http://www.geogebra.org/
http://wiki.geogebra.org/
http://www.geogebratube.org/
http://www.geogebra.org/forum

