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Geogebra - grundlæggende værktøjer 
I dette dokument er der en kort gennemgang af opbygningen af GeoGebra programmet. 

 

Den blå sektion er GeoGebras 
værktøjslinje. Her finder du 
kommandoknapper for alt hvad man 
kan foretage sig i GeoGebra. 

Den røde sektion er GeoGebras 
algebra vindue. Alle objekter vi 
placerer i vores tegneblok kommer til 
at stå her. 

Den grønne sektion er GeoGebras 
tegneblok. Her kan vi se alt hvad vi 
laver i GeoGebra. 

 

Tilføj et gitter: 

Når du åbner GeoGebra for føste gang er det ikke sikkert at der er gitter i din tegneblok. Du kan meget 
nemt tilføje et gitter ved at højreklikke ude midt i tegneblokken. Vælg ”Gitter” for at tilføje et gitter. Du kan 
også vælge at fjerne akserne via denne menu. 

Fordelen ved at have gitteret fremme er at du kan placere punkter meget præcist. 
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Værktøjslinjen 
Hvis man klikker på den lille pil lige ved billedet (nederst til højre) i værktøjslinjen får man vist alle 
underfunktioner til dette værktøj - man får også vist et lille tip om hvordan man skal bruge det. 
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Her ser du et close up af værktøjslinjen i GeoGebra. 

1. Flytte værktøjet - her kan du flytte objekter og andre ting du har placeret i tegneblokken 
2. Punkt værktøj - her kan du indsætte nye punkter, frigøre punkter og vælge hvilken type punkt du 

vil indsætte. Du kommer til at bruge dette værktøj meget 
3. Linje værktøj - Her kan du lave frie linjer mellem punkter, linjestykker og andre linjer. Du kommer 

til at bruge dette værktøj meget 
4. Specielle linjer - Her kan du oprette specielle linjer såsom vinkelrette linjer, midtnormaler osv. Du 

kommer til at bruge dette værktøj meget 
5. Polygon værktøj - Her kan du oprette polygoner såsom trekanter, firkanter og vikårlige polygoner. 

Du kommer til at bruge dette værktøj meget 
6. Cirkel værktøj - Her kan du arbejde med cirkler, lave beregninger og tegne cirkeludsnit. 
7. Specielle cirkler - Her kan du oprette specielle cirkler såsom ellipser, hyperbler og parabler 
8. Måle værktøj - Her kan du foretage beregninger på din tegning. Beregninger såsom længde, areal, 

vinkler og hældninger på grafer 
9. Spejl og drej værktøj - Her kan du dreje, spejle og parallelforskyde objekter. Du kommer til at bruge 

dette værktøj meget 
10. Indsæt speciel - Her kan du bl.a. indsætte tekst og inspicere grafer. Det er avanceret men meget 

godt hvis du kan finde ud af det 
11. Interaktive elementer - Her kan du indsætte interaktive elementer såsom skydere og knapper. Det 

er godt hvis du vil lave en interaktiv funktion 
12. Flyt - Her kan du flytte med selve billedet. Du flytter ikke på figurerne men blot på skærmbilledet 

Sørg for at kend de mest basale funktioner i GeoGebra så du kan finde ud af at bruge dem. 
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