
Geometriske Steder

Introduktion Beskrivelse af aktiviteten

Mål med aktiviteten

Centrale dele af koden

Modellerne er tænke som en introduktion til klassisk geometri, 

specifikt til geometriske steder. 

Udgangspunktet er definitionen af geometriske steder, som 

mængder af punkter – vi starter derfor med nogle punkter og 

får dem til at ”finde en plads” på det geometriske sted.

Målet med dette forløb er, at eleverne opnår en 

matematikfaglig viden om geometri. Dette gøres gennem en 

aktivitet, der

• Tager direkte udgangspunkt i definitionen af geometriske 

steder som mængder af punkter

• Lader eleverne arbejde med modellerne og forsøger at 

forbedre dem

• Møder udfordringer på flere niveauer, såvel matematisk 

som ”computationelle”

Udover viden om geometri lægger øvelserne også op til en 

snak om konvergens og forskellige algoritmer.

Eleverne kommer i denne aktivitet omkring

• En introduktion til geometriske steder som mængder af 

punkter, der opfylder nogle geometriske egenskaber

• Undersøge og ændre i koden, så de direkte kan se, hvad 

udvalgte dele af koden har af betydning

• Se på forskellige algoritmer til at fremstille grafen for et 

geometrisk sted. Herunder vil det være naturligt at komme 

omkring en kort diskussion af (tids-) kompleksiteten af en 

algoritme.

• Rette i en model ved at indfører en parameter og på den 

vis se, hvilken betydning dette får for udseendet af det 

geometriske sted.
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Indførelse af parameter

Alle kurverne på figuren herunder er tegnet med en 

(modificeret version) af en af NetLogo-modellerne. Hvis !
betegner ledelinjen (tynd blå linje herunder) og "
brændpunktet (Grøn prik) så viser kurverne de geometriske 

steder for punkterne #, der opfylder at 

#! = % ⋅ |#"|
For % = 0,2, 0,4, … 1,8

to-report deviation
report distance-to-line line 0 - distance focus 1

end

to step
ask points[
if-else deviation > 0 [
forward 1

][
forward -1

]
]
tick
wait .1

end

Nedenstående kodesnip viser hvorledes man finder 

afvigelsen fra et punkt til det geometriske sted (her parablen) 

og hvorledes punkterne bevæger sig hen i mode dette.


