
Undervisningsforløb 0.-1. klasse 
undervisningsplan 

 
Mål: 
Eleverne skal lære Geogebra at kende og få et større kendskab til geometriske figurer og spejling. Eleverne vil også arbejde med CAS-
værktøjet My Script Calculator.  
 
Alle materialer til forløbet kan findes på følgende link: https://matematikvejleder.wordpress.com/materialer-til-forloebet/ 
  
Lektion Mål Aktivitet Materialer Noter til underviseren 

1. Eleverne skal lære Geogebra at 
kende. 

Introduktion af 
Geogebra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitet 1: Forklar 
figuren 
 
Aktivitet 2: Tegn og 
konstruer 

Applet 
kvadratskabelon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometri-kort 

Introduktion af geogebra 
Appletten ’kvadratskabelon’ kan findes under 
’aktivitet 1’: 
https://matematikvejleder.wordpress.com/materia
ler-til-forloebet/ 
 
Det er også muligt selv at forberede filer, hvor du 
kan justere værktøjslinjen på forhånd til kun at 
rumme de ikoner, du ønsker at benytte. Se evt. 
denne video: http://www.screenr.com/5ckH 
 
Aktivitet 1 
Geometri-kortene findes under ’aktivitet 1’: 
https://matematikvejleder.wordpress.com/materia
ler-til-forloebet/ 
 

2.  Eleverne skal få et større 
kendskab til geometriske 
figurer og arbejde med et CAS-
værktøj. 

Aktivitet 3: 
Geometri-spil 
 

Brikker til 
Geometri-spil 
 
My script 
Calculator 

Aktivitet 3 
Brikkerne og reglerne til Geometri-spillet findes 
under ’aktivitet 3’: 
https://matematikvejleder.wordpress.com/materia
ler-til-forloebet/ 
Du kan læse mere om MyScript Calculator og se 



Lektion Mål Aktivitet Materialer Noter til underviseren 

to film om anvendelsen af appen i forbindelse 
med Geometri-spillet: 
https://matematikvejleder.wordpress.com/materia
ler-til-forloebet/ 

3.  Eleverne skal blive fortrolige 
med konstruktionsværktøjerne 
i Geogebra og lære at bruge 
linjeværktøjerne, 
polygonværktøjer og tegne 
cirkler.  

Aktivitet 4: Tegn i 
Geogebra 
 
 

  

4. Eleverne skal undersøge, 
hvilke geometriske figurer der 
gemmer sig på billeder. 
 
 
 
Eleverne skal lære at sætte 
billeder ind i Geogebra 

Aktivitet 5: 
Geometriske figurer 
på billeder 
 
 
 
Aktivitet 6: Indsæt 
et billede i Geogebra 

Applet med 
billede 1-3 
 
 
 
 
Inspirationsvideo 
til elever 

Aktivitet 5 
Applet med billede kan findes under ’aktivitet 5’: 
https://matematikvejleder.wordpress.com/materia
ler-til-forloebet/ 
 
 
Aktivitet 6 
Inspirationsvideo til elever findes under ’aktivitet 
6’:  
https://matematikvejleder.wordpress.com/materia
ler-til-forloebet/ 

5. Eleverne skal lære at tegne 
spejlede figurer ved hjælp af 
Geogebra. 

Aktivitet 7: Spejl 
figuren 

Applet ’Lav den 
spejlede figur’ og 
’Lav den 
spejlede figur – 
træk hjørnerne’ 

Aktivitet 7  
Applet ’Lav den spejlede figur’ og ’Lav den 
spejlede figur – træk hjørnerne’ findes under 
’aktivitet 7’: 
https://matematikvejleder.wordpress.com/materia
ler-til-forloebet/ 

6.  Eleverne skal anvende deres 
kendskab til geometriske 
figurer og spejling. 

 

Aktivitet 8: 
Farvelæg en 
mandala 
 
 
 

Mandala 1-3 
 
 
 
 
 

Aktivitet 8 
Mandalaer, som kan farvelægges, kan findes 
under ’aktivitet 8’: 
https://matematikvejleder.wordpress.com/materia
ler-til-forloebet/ 
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Eleverne skal blive fortrolige 
med konstruktionsværktøjerne 
i Geogebra og lære at bruge 
linjeværktøjerne, 
polygonværktøjer og tegne 
cirkler. 

Aktivitet 9: Lav en 
mandala i Geogebra 
 

Inspirationsvideo 
til elever 

Aktivitet 9 
Inspirationsvideo til elever findes under ’aktivitet 
9’: 
https://matematikvejleder.wordpress.com/materia
ler-til-forloebet/ 
 
Mandalaerne kan evt. gemmes i skoletube eller på 
elevernes personlige drev på devicet. 
 

 


