
GeoGebra - afgangsprøven

- hvordan understøtter det eleven?



Googlesite:
http://tinyurl.com/geogebra-fp

http://tinyurl.com/geogebra-fp
http://tinyurl.com/geogebra-fp


● Eleverne er engageret i aktiv læring

● Eleverne opnår ejerskab til det de er i gang med, ved at de selv må udtrykke sig om det sprogligt

● Eleverne får mulighed for at skrive til flere modtagere, både læreren og kammeraterne

● Eleverne kan reflektere over det de kan eller er i gang med at lære

● Eleverne opdager, hvad de ikke kan eller har problemer med at forstå

● Aktiviteterne kan foregå individuelt, i små grupper eller i hel klasse

● Skrivning kan give grundlag for formativ og summativ evaluering

● Skrivning giver muligheder for dialog og diskussion

Fordele ved skrivning



● På de første trin: ud fra passende ord og begreber begynder eleverne at 
associere deres tegninger og illustrationer med matematiske ideer og 
tanker

● Elever på 3. – 5. klasse udvikler fleksibilitet i anvendelse af sprog, særligt 
evnen til at anvende skriftlig kommunikation. På disse trin kan elever skrive 
om matematiske løsninger, sammenhænge, spørgsmål og ideer. 

● At skrive matematik kræver at elever tænker grundigt over den matematik, 
de støder på. Skriftlige opgaver kan tænkes som en bevægelse fra simple 
mekaniske svar til udvidede svar, som kræver tænkning af en højere 
orden.

Flere positive sider ved skrivning



Hensigten er at 

● give et fælles udgangspunkt for en diskussion om hvordan 
skrivning kan understøtte opgaveløsning

● vise forskellige funktioner som skrivningen kan have: udveksling af 
ideer, procesbeskrivelse, beskrivelse af resultat, feedback

● inspirere til hvordan I selv kan tilrettelægge processkrivning

Prøv selv en skriveproces



Processkrivning - Fremgangsmåde
● 3-4 personer går sammen og vælger en opgave

Der er tale om problemopgaver, og måske når man ikke til vejs 
ende
Slut med at beskrive hvad I har fundet frem til

● Følg de trin vi har opstillet for processen. 

● Det kunne være anderledes - det reflekterer vi over bagefter



Arbejde i par som udveksler tekster med det andet par i gruppen

● Formuler ideer til hvordan man kan tage fat på opgaven
● Send teksten til det andet par (aftal tidspunkt)
● Afprøv dem og forsøg at løse problemet
● Beskriv jeres løsningsproces og og det resultat I er nået frem til
● Send teksten til det andet par (aftal tidspunkt)
● Hele gruppen: fælles drøftelse af løsning
● Skriv en løsning af opgaven (uden procesbeskrivelse)
● Send teksten til det andet par, og giv feedback på formuleringen

TRIN



Vælg en opgave 
geogebra.dk
eller
http://tinyurl.com/ggbelaer
eller 
en af bøgerne/grublerne af Pernille Pind
eller

http://tinyurl.com/ggbelaer
http://tinyurl.com/ggbelaer


Undersøgelse - fra Pernille 
Pind: “Åben og undersøgende 
matematik”, s. 116-117



NY Formelsamling
Ræsonnement og tankegang
Ræsonnement og tankegang vedrører 
matematisk argumentation og bevisførelse 
samt at stille spørgsmål og give svar, som er 
karakteristiske for matematik.









God fornøjelse


