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Lektionsplan: Regning med funktioner
Undervisningsforløbet lektion for lektion, hvor en lektion sættes til 90 min.

Lektion nr. Overordnet
overskrift for
lektionen

Beskrivelse af, hvordan man forestiller sig, at lektionen skal
forløbe inkl. arbejdsformer

Materiale til eleverne
såsom opgaver,
vejledninger,
spørgsmålskort,
læsestof til eleverne,
læsestof til lærerne
(husk henvisning)

Læringsmål med lektionen fx hvordan
hænger lektionen sammen med den tidligere
og hvordan knytter den an til den næste

0 Materialet udleveres og præsenteres for eleverne.
Lektien til første gang i forløbet:
LÆS afsnittet De fire almindelige regningsarter – og LØS øvelserne
1-4.

Maple-dokumentet
Regning med funktioner
af Jens Thostrup

Eleverne har tidligere mødt
funktionsregningsarterne +, , · og /, så
materialets afsnit De fire almindelige
regningsarter er blot tænkt som repetition –
og optakt til forløbet.

1 Funktioners
regningsarter

Opvarmning og repetition (pararbejde med opsamling på klassen):
Funktioner og funktionsværdier – tre funktioner repræsenteret
ved hhv. forskrift, graf og tabel (se tavlenoter).
Intro (tavlegennemgang): Regningsarter for funktioner –
funktioner som ”talmaskiner” (se tavlenoter).
Opsamling på øvelserne 1-4 (dialog på holdet).
Kort repetition med funktionernes +, , · og /. Præsentation af
sammensat funktion (nyt stof) (se tavlenoter).
Individuelt arbejde (med læreren som coach) med øvelserne 5-8,
der er lektien til næste gang.

I deres brug af +, , · og / skal eleverne kunne
skelne mellem betydningen ud fra konteksten
(funktioner eller talstørrelser) – samt kende
betydningen af .
Begreberne definitionsmængde og
værdimængde repeteres.

2 Sammensat
funktion

[Præsentation af og snak om afleveringssæt 8]
Opvarmning og repetition (pararbejde med opsamling på klassen):
Graftegning og ligningsløsning vha. nulreglen (se tavlenoter).
Opsamling på øvelserne 5-8 (dialog på holdet) – herunder
drøftelse af definitionsområder for sammensatte funktioner.
Læreroplæg omkring opløsning af sammensat funktion.
Individuelt arbejde (med læreren som coach) med øvelserne 9-13,
der er lektien til næste gang.

Eleverne skal kende fagordene sammensat
funktion, ydre funktion og indre funktion – og
deres betydning.
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3 Sammensat
funktion – Dm og
Vm

Opvarmning og repetition (pararbejde med opsamling på klassen):
Sammensatte funktionsværdier – tre funktioner repræsenteret
ved hhv. forskrift, graf og tabel (se tavlenoter).
[Drøftelse af formler og Maple-kommandoer til sæt 8.]
[Opsamling på Projekt Kræmmerhus]
Opsamling på øvelserne 9-13 (dialog på holdet) – herunder
drøftelse af eventuelle begrænsninger i Dm og Vm.
Fortsat individuelt arbejde (med læreren som coach) med
øvelserne 9-13, der (igen) er lektien til næste gang.

Eleverne skal nu kunne opfatte et
funktionsudtryk som sammensat af simple(re)
funktioner.
De skal være bekendte med at begrænsninger
i definitionsmængden kan være nødvendige
ved sammensætning af funktioner.

4 Differentiation af
sammensat
funktion

Opvarmning og repetition (pararbejde med opsamling på klassen):
Sammensatte funktioner (MAT AB1 Opgaver 828).
Opsamling på øvelserne 9-13 (dialog på holdet).
Læreroplæg om kædereglen (differentiation af sammensat
funktion) – med eksempler fra opvarmningsopgaven.
Individuelt arbejde (med læreren som coach) med differentiation
af funktionerne fra øvelse 10, som er lektien til næste gang.

MAT AB1 Opgaver 828,
systime

MAT A2 stx (i-bog)
c2569, systime

Formelsamling nr. 124

Eleverne skal kunne differentiere
sammensatte funktioner.

5 Kædereglen [Læreren er optaget af individuelle elevsamtaler det meste af
denne dobbeltmodul]
Elevsamarbejde omkring opsamling på lektien med differentiation
af funktionerne fra øvelse 10 samt funktionerne fra 2) og 3) fra
sidste gangs opvarmning (se tavlenoter).
Øvelse 14 skal løses som lektie til næste gang.

Eleverne skal have kendskab til gentagen brug
af kædereglen.

6 Kæderegel – samt
Dm- og Vm-
betragtninger

[Læreren er optaget af individuelle elevsamtaler undervejs]
Rettelser til tavlenoter fra elevsamarbejde omkring differentiation
af sammensatte funktioner.
Fortsat elevsamarbejde om differentiation af funktionen fra MAT
AB1 Opgaver 828 3) (se tavlenoter).
Opsamling på øvelse 14 (dialog på holdet) – herunder elevernes
”opdagelser”/iagttagelser.
Individuelt arbejde (med læreren som coach) med øvelse 15, der
er lektien til næste gang.

Opsamling på læringsmålene fra lektion 3-5.

7 Omvendt
funktion

[Læreren er optaget af individuelle elevsamtaler undervejs]
Rettelser til tavlenoter fra elevsamarbejde omkring differentiation
af sammensatte funktioner (MAT AB1 Opgaver 828 3)).
Fortsat elevsamarbejde om ovennævnte opgave – udvidet med
Dm- og Vm-betragtninger (se tavlenoter).
Opsamling på øvelse 15 (dialog på holdet).

Eleverne skal kende fagordet omvendt
funktion samt notationen f-1.
De skal endvidere kunne bestemme
regneforskrift for en omvendt funktion.
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Læreroplæg om definition af omvendt funktion og bestemmelse af
forskrift for omvendt funktion (eleverne har forberedt sig på
definition og et eksempel som en del af lektien).
Individuelt arbejde (med læreren som coach) med øvelse 16, der
er lektien til næste gang.

8 Omvendt
funktion – grafer,
Dm og Vm

Opvarmning og repetition (individuelt – med opsamling på
klassen): Ligningsløsning (se tavlenoter).
Opsamling på øvelse 16 (gennem dialog med holdet).
Opsamling på udvidet MAT AB1 Opgave 828 c): Dm og Vm for de
sammensatte funktioner.
Individuelt arbejde (med læreren som coach) med øvelse 17 –
efterfølgende fælles snak om grafer samt Dm og Vm.
Pararbejde om øvelse 18, som er lektie til næste gang.

Ud fra kendskab til Dm og Vm samt graf for
en funktion skal eleverne kunne bestemme
Dm og Vm samt skitsere graf for den
omvendte funktion.

9 Eksistens af
omvendte
funktioner

Opvarmning og repetition (individuelt – med opsamling på
klassen): Lineær sammenhæng (se tavlenoter).
Opsamling på øvelse 18 (gennem dialog med holdet).
Lærerstyret oplæg om injektive funktioner og eksistens af
omvendte funktioner.
Individuelt arbejde (med læreren som coach) med de sidste
øvelser i materialet (øvelserne 19 og 20).
Lektien er færdiggørelse af materialet som forberedelse til test i
emnet i den næste – og sidste – lektion.

Eleverne skal kende og kunne forklare
fagordet injektiv (entydig) funktion.
De skal kunne afgøre ud fra grafforløb om en
funktion er injektiv.

10 Test TEST uden hjælpemidler Dokumentet TEST –
regning med funktioner)

Opsamling på tests – og kort snak om forløbet (20-30 min.)


