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Min resa med GeoGebra

Har arbetat med GeoGebra på olika sätt sedan 2010. 

2010
Blev tipsad 
om 
programmet i 
samband med 
en utbildning 
på Malmö 
Högskola

2011

Använde 
programmet 
för att rita 
snygga bilder 
till uppgifter 
och prov

2013
Introducerade 
programmet i 
klassrummet. 
Använde vid 
genomgångar 
för att enklare 
och snabbare 
kunna rita 
grafer till olika 
funktioner

2014

Eleverna fick 
göra 
undersökningar 
med hjälp av 
Applets  

2015
Eleverna fick 
tillgång till hela 
programvaran

I stället för 
grafritande/
Symbolhanterande 
räknare  och som 
ett undersökande 
verktyg



Vad kan man använda programmet till?

Till exempel: 
• Rita funktioner
• Analysera funktioner/grafer
• Använda kalkylblad 
• Arbeta med statistik 
• Symbolhanterande CAS 

computer algebra system
• Arbeta med Geometri – Rita, konstruera 

och undersöka geometriska figurer
• Arbeta i 3D-vy
• Provläge

• Kan ersätta den grafritande/symbolhanterande 
räknaren i klassrummet



Vad kan jag använda programmet till?

• Arbeta med GeoGebra-applets för att upptäcka eller 
illustrera något matematiskt samband eller begrepp

• Skapa elevblad och GeoGebraböcker till eleverna

• Kan ersätta den grafritande/symbolhanterande räknaren i 
klassrummet

• Hjälpmedel för att vid genomgångar rita grafer och figurer

• Med hjälp av de dynamiska verktygen i GeoGebra –
skapa egna Applets och dynamiska genomgångar



Var hittar jag programmet?

www.geogebra.org

• Programmet – arbeta online/offline
• Skapa konto

http://www.geogebra.org/
http://www.geogebra.org/


Applets
Ett litet program/app som skapats med hjälp av 
GeoGebra. Denna App fokuserar bara på ett 
specifikt område, problem, begrepp. 

• Färdighetsträning
• Undersökande karaktär

Var hittar jag Applets och hur kan jag dela med 
mina elever?

http://www.geogebra.org/


Hur skulle man kunna använda den här Appleten 
tillsammans med eleverna?

Vad skulle eleverna kunna lära sig och
utforska eller upptäcka med hjälp av appleten?



Exempel

Vad har jag för lärandemål med lektionen?

På vilket sätt kan Appleten bidra till att lärandemålet nås?

https://www.geogebra.org/m/YhDw6kxZ


GeoGebra-böcker

Om man vill att eleverna ska arbeta med ett par olika 
Applets under en lektion eller under ett par lektioner, kan 
det vara bra att samla dem i en GeoGebrabok och dela 
boken i stället för att eleverna ska följa många olika länkar. 

Hur gör man en GeoGebrabok?

Exempel

https://ggbm.at/duwftvkk


Skapa digitala arbetsblad

Exempel

Man kan skapa arbetsblad där man till exempel infogar 
text, applets och film inne på sitt konto. 

https://ggbm.at/rzwnpnkw


Begränsa verktygsfältet
Av olika skäl kanske man vill begränsa vilka verktyg, som 
är tillgängliga i programmet. 

Exempel

https://ggbm.at/r6hnz67v


Reflektioner
Ett sätt att variera min undervisning och arbeta mer 
undersökande. 

Låta eleverna själva upptäcka samband 

Eleverna blir aktiva och engagerade – intressanta 
diskussioner

Det sker ett lärande 

Eleverna är snabba på att lära sig programmet



Jonas Hall & Thomas Lingefjärd

Lärportalen – Matematik: 
Modul: Undervisning med digitala verktyg I
Dynamisk representation med digitala verktyg

Film: Lärarröst om att använda GeoGebra

Film: Elever som använder en GeoGebra-applet

Att läsa om GeoGebra

GeoGebra  - ett undersökande verktyg i 
matematik
Artikel Pedagog Malmö

Facebook: GeoGebrasupport på svenska

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/436_matematikundervisningmeddigitalaverktyg_%C3%A5k7-9/3_larandeochdigitalaverktyg_dynamiskarepresentationer/material/flikmeny/tabA/Artiklar/IKT7-9_3A_01_digitalaverktyg.docx
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gzeWJ4zKD6w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=J3sxLVS3lUE
https://pedagog.malmo.se/2017/11/13/geogebra-ett-undersokande-verktyg-i-matematik/


Nyfiken på mer?

Beställning till Pedagogisk Inspiration 

https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/forms/d/e/1FAIpQLSeygXQSj0Bz2ZD2YoBDy1Jkwt7f4t3AHIyBP0q1qCuSdrKpgA/viewform?c=0&w=1


https://padlet.com/straumits/GeogebraPML18a

Exitticket förmiddag
Det här tar jag med mig från Workshopen

Något som var bra

Något som var mindre bra

Tack för att ni lyssnade ☺

https://padlet.com/straumits/GeogebraPML18a


https://padlet.com/straumits/GeogebraPML18b

Exitticket eftermiddag
Det här tar jag med mig från Workshopen

Något som var bra

Något som var mindre bra

Tack för att ni lyssnade ☺

https://padlet.com/straumits/GeogebraPML18b
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Lathund  

Hitta och spara eller dela GeoGebra-applets 

Hitta:  

Längst upp på din sida hittar du en sökfunktion:  

 

Där kan du skriva in ett sökord, beroende på vilket matematiskt område du är intresserad av eller 

om du till exempel vill se vad en specifik GeoGebraanvändare skapat. Om ni till exempel söker 

på sannolikhetslära eller på engelska probability, kommer ni hitta Applets kopplade till detta 

området När man öppnar en Applet, ser man vem som skapat den. Är den bra, kanske man vill 

se vad personen mer har skapat.  

 

Ni kan också hitta resurser genom att klicka här:  

Här kommer du till en sida där kan man hitta Applets som passar 

bra i elementry school, middle school, high school och college.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dela Applets:  

När du hittat en Applet du vill använda tillsammans med dina elever klickar du på de tre 

prickarna längst upp till höger om du öppnat Appleten, eller längst ner till vänster på Appleten 

om du inte öppnat den.  

           Om du trycker på hjärtat 

kommer Appleten att sparas som ett 

bokmärke på ditt konto och du 

behöver inte söka efter den igen. 

För att dela med kollegor eller elever 

tryck på Share          

 

 

Klicka på copy link  

 

Därefter kan du dela länken genom att klistra in i till exempel ett mail eller om ni använder 

Google Classroom med eleverna kan ni klistra in länken där. 

 

Spara en Applet:  

Ibland kanske man hittar en Applet som är riktigt bra, för att försäkra att man alltid har tillgång 

till den, kan man spara Appleten som en kopia på sitt konto. Det kan också vara att det kanske är 



 

 

något litet som man skulle vilja ändra på, eller om man bara är nyfiken på hur den är skapad. Då 

väljer man Copy Activity istället för 

hjärtat. Sedan kan du hitta den som 

en kopia på ditt konto                          

Nu kan du välja att öppna Appleten 

med hjälp av programmet och göra 

de ändringar du vill göra. Tryck på 

Open in App för att göra detta. 

Därefter kan du spara om 

aktiviteten. Vissa applets måste du 

öppna med programmet för att de ska fungera.  

 

 

GeoGebra-böcker 

Om man vill att eleverna ska arbeta med ett par stycken Applets under en lektion, kan det vara 

bra att samla dem i en GeoGebrabok. Då slipper man dela så många olika länkar, utan kan bara 

dela länken till GeoGebraboken i stället, så finns allt samlat där.  

Skapa en GeoGebrabok:  

Gå in på din profil och tryck på  uppe i högra hörnet. I nästa steg kan du döpa 

boken och eventuellt skriva instruktioner eller en förklaring till vad boken innehåller.  

 



 

 

Innan du går vidare till nästa steg kan det vara bra att klicka i delningsstatus för din bok. Det 

finns tre alternativ att välja mellan. Det går att ändra detta i efterhand. Tryck därefter på spara.  

I nästa steg kan du välja vilka Applets du vill ska ingå. Du kan söka efter dem igen, eller hitta dem 

direkt om du sparat länkarna till dem som du vill ha med. Tryck på lägg till arbetsblad, så kommer 

det upp en sökfunktion.  

 

 

Tryck därefter på Add, när du hittat den Applet du vill ska ingå.  

 

När boken är klar tryck visa GeoGebrabok och kopiera länken till den (se ovan Applets) och 

delar med dina elever på valfritt sätt.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Skapa arbetsblad/aktivitetsblad 

Gå in på ditt konto och tryck på  uppe i högra hörnet. Då öppnas denna 

sidan:  

 

Här kan du välja vad du vill ska ingå i ditt aktivitetsblad. När du är klar trycker du på spara och 

stäng. Glöm inte att välja delningsstatus. Om du valt offentlig, kan det vara bra att skriva in ett 

antal sökord på etiketter, så att Appleten blir bättre sökbar.  

 

  



 

 

Ändra inställningar och begränsa verktygsfältet 

Det finns en möjlighet att begränsa verktygsfältet i GeoGebra och spara som en applet. Då blir 

bara de verktyg du väljer tillgängliga för eleven.  

 

Ändra inställningar:  

Öppna programmet GeoGebra genom att trycka på rutikonen längst upp till höger när du är inne 

på ditt konto och välj GeoGebra Classic 

 

Är det första gången du använder programmet kan det vara bra att göra en del 

standardinställningar, som att ändra språk till svenska och teckenstorlek.  

Längst upp i högra hörnet finns en menyikon. Tryck på denna och välj därefter 

inställningar/settings:  

 

 Här kan du välja vilket språk du vill ha, antal decimaler som ska visas, 

samt teckenstorlek. Tryck därefter på spara inställningar. Nu är 

inställningarna sparade även till nästa gång du öppnar programmet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Begränsa verktygsfäletet:  

Gå in menyn igen, tryck på verktyg och välj anpassa verktygsfält.  

Flytta därefter över de verktyg du inte vill ha med till den 

högra spalten där det står verktyg. När du är klar klickar du 

på verkställ.  

För att återgå till standardinställningar går du återigen in på 

menyn, välj anpassa verktygsfält och klickar på återställ 

verktygsfältet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tryck därefter på menyn igen och välj därefter Spara och döp aktiviteten till något passande. 

Glöm inte att ange delningsstatus. När du är klar klicka på spara.  

 

 

När du nu öppnar aktiviteten på ditt konto kommer verktygsfältet inte att synas. För att kunna 

använda programmet måste du trycka Open in App. Detta gör du genom att trycka på de tre 

punkterna längst upp till höger när du öppnat aktiviteten eller innan du öppnar aktiviteten.  

 

 


