
Översatt undervisningsmaterial (MAOL) 
 

Elevuppgift: Bågvinkelns storlek i en halvcirkel 

 

1. Öppna GeoGebra Classic och välj perspektivet 

Grafanalys. Dölj koordinataxlarna. 

 

2. Skapa konstruktionen nedan. Det är ingen skillnad var i rutfältet du ritar. Gör först 

en linje, därefter cirkeln, sedan punkten C och därefter D.  

 

 

 

3. Testa om konstruktionen är dynamisk med hjälp av släptestet: dra t.ex. i punkten 

D och se om cirkeln ändras. Testa också att låsa en punkt och frigöra den. Det 

gör du genom att välja punkten och sedan använda följande meny. 
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4. Skapa sträckorna CD och DB samt vinkeln mellan dem. Gör släptestet. 

 
5. Gör bilden tydligare genom att dölja sådana objekt, som inte behövs. Klicka på 

objektet och klicka på den färgade lilla bollen till vänster om objektet i 

algebrafönstret. Bollens färg ändras till vit, och objektet döljs. 

 

Slutresultatet kan se ut t.ex. så här. 

 

 

 

 

 

Testa också testa göra samma konstruktion en aning snabbare, genom att direkt 

använda halvcirkelverktyget: Gör först en halvcirkel, sedan sträckan AB. Skapa dess 

mittpunkt (finns under punktverktyget). 
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Elevuppgift: Sidovinklar 

 

1. Öppna GeoGebra Classic och välj 

perspektivet Grafanalys. Dölj 

koordinataxlarna och rutfältet.   

 

2. Skapa en linje. 

 

3. Skapa en punkt utanför linjen och därefter en linje genom punkten och 

någondera av punkterna som bildades på linjen då du skapade den. 

 

4. Skapa vinklarnas storlek och förändra färgen på en av dem. Du använder 

verktyget Vinkel. 

 

 

 

 

5. Dölj överlopps namn och punkter, genom att välja 

dem med pilverktyget och därefter öppna menyn 

Etikettstil. 

 

6. Skapa vinklarnas summa, , genom att i 

algebrafönstrets inmatningsfält skriva  

 = α + . Det betyder att du skapar en ny vinkel, , som är summan av α och 

. För att få fram de grekiska bokstäverna klickar du på 

tangentbordssymbolen. 
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7. Skapa textrutan genom att välja textverktyget. Klicka på den plats där du vill ha 

texten. 

 

 

För att få in vinklarna behöver du välja menyn Avancerat och sedan välja dina vinklar 

under fliken med GeoGebra-symbolen. 
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Exempel på färdig bild. Prova att göra släptestet för att se om vinklarnas summa hålls 

lika. 
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Elevuppgift: Triangel på tre olika sätt 

Öppna GeoGebra Classic och välj perspektivet Grafanalys. 

 

1. Skapa en likbent triangel genom att använda lämpliga verktyg. Skriv in sidornas 

längder och vinklarnas storlek. Byt färg på triangelns sidor, om du vill. 

 

Slutresultatet kan till exempel se ut så här. 

 

2. Rita en rätvinklig triangel genom att skriva in kommandon i inmatningsfältet. 

Slutresultatet kan till exempel se ut så här. 
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3. Rita med hjälp av sköldpaddsgrafik en liksidig triangel.  

 

 

Sköldpaddsverktyget heter Penna. För att få fram en sköldpadda som heter s 

skriver du s = Penna(). För att den ska röra sig behöver du ha aktiverat den lilla 

play-knappen, och därefter skriver du till exempel 

PennaFramåt(s,5) för att få den att gå framåt fem steg. 

 

Då man ger ett vändkommando måste man komma ihåg 

att skriva in gradtecknet. Det kan man göra på tre sätt: 

antingen med kortkommandot alt + shift + o (rekommenderas) eller genom att 

trycka på tangentbordsknappen  varpå en massa tecken blir möjliga, eller om 

man valt att visa ett separat inmatningsfält finns det en liten α symbol i högra 

kanten. Där finns också gradtecknet. 

 

OBS. Efter att du skrivit in kommandot ser du de inte längre. Skriv in nästa 

kommando.  

 

Följande kommandon är tillgängliga: 
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GeoGebra Script hittar du under Inställningar som du kan nå till exempel genom 

att välja sköldpaddan och trycka på kugghjulsbilden. 

 

Du kan också välja rätt objekt i algebrafönstret och där få fram en meny med tre 

möjligheter. Med hjälp av GeoGebra Script kan du programmera sköldpaddan att 

göra som du vill, till exempel rita en polygon. 
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Elevuppgift: Fyrhörningens diagonaler och deras egenskaper, 

problemlösningsuppgifter 

Dessa uppgifter går att göra på flera olika sätt. Du får använda vilka verktyg du vill men 

ditt resultat skall vara dynamiskt, dvs. om man flyttar en punkt så att storleken ändras, 

skall resultatet fortfarande stämma. Du kan börja med att skapa hörnpunkterna och dra 

en polygon runt dina hörnpunkter. Då du är klar, gör släptestet för att kolla att resultatet 

är dynamiskt. 

 

1. Öppna GeoGebra Classic och välj perspektivet 

Grafanalys. Dölj koordinataxlarna och rutfältet.  

 

2. Skapa en sträcka AB, vars stil du ändrar så att det inte är en heldragen utan en 

streckad sträcka. 

 

3. Konstruera en kvadrat, där sträckan AB är en diagonal.  

Tips: tänk på hur lång den andra diagonalen är och hur stora vinklar som bildas 

mellan diagonalerna. 

Du kan ha nytta av verktygen medelpunkt, vinkelrät linje och cirkel. 

 

4. Gör samma uppgift en gång till, men konstruera i stället för en kvadrat en 

rektangel, där sträckan AB är en diagonal. 

Tips: skapa en cirkel, där medelpunkten är samma som diagonalens medelpunkt. 

Ta hjälp av cirkeln då du skapar den andra diagonalen. 
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5. Gör samma uppgift för en parallellogram, där AB är en diagonal.  

Tips: spegling i en punkt. 

 

6. Gör samma uppgift för en romb, där AB är en diagonal.  

Tips. under verktyget linje kan du välja en sträcka med en bestämd längd, och 

ange en sträcka du redan har som längd. 

 

Elevuppgifter: Koordinatsystem, månghörningar och cirklar 

Öppna GeoGebra Classic och välj perspektivet Grafanalys. 

 

1. Rita tre punkter i koordinatsystemet: (0,3), (2,0) och origo. 

a) Skapa en triangel med hörnpunkterna du nyss ritade. 

Hurudan triangel är det fråga om? 

b) Mät hur stor area din triangel har, med hjälp av verktyget 

för att mäta area.  

c) Mät hur stora triangelns vinklar är med hjälp av verktyget 

för att mäta vinklar. 

 

2. Rita 

a) en kvadrat, vars sida är 3.  

b) in i kvadraten, en så stor cirkel 

som möjligt, med ett lämpligt 

cirkelverktyg. Tips: du kan använda mittpunktsverktyget 

för att skapa kvadratens mittpunkt. Först måste du skapa 

mittpunkten för en sida. 

c) Färglägg kvadraten och cirkeln i olika färger. 

d) Dölj punkterna. 
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e) Mät kvadratens och cirkelns area. 

 

 

3. Rita en linje och till den linjen en vinkelrät samt en parallell linje. 

 

4. Rita 

a) en triangel, som har en vinkel 120°.  

b) en cirkel och en cirkelsektor. 

c) en regelbunden sexhörning. 

d) en rektangel, vars sidor är 3 och 4. 

e) en parallellogram 

f) ett paralleltrapets 

g) Skriv namnet för alla de figurer du har ritat med hjälp av 

verktyget Text.  

 
 

5. Rita en rektangel, vars sidor är 3 och 4.  

a) Rita en kvadrat med sidan 2, enligt bilden.  

b) Rita in en cirkel i kvadraten, märk ut dess radie. 

c) Dölj alla punkter du har behövt skapa. 

d) Märk ut sidornas och radiens längder med 

text-verktyget. 

e) Vilken area har cirkeln, kvadraten och 

rektangeln? 
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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! 

 

 


