
Læringsmål 
Læringsmålene var: 

 At forstå sammenhængen mellem tangenthældningen og grafens forløb for en given funktion, altså 

monotoniforhold på et meget grundlæggende niveau. 

 At forstå at ikke-lineære funktioner godt kan have mange forskellige hældningskoefficienter.  

 At få kendskab til og få konkretiseret begrebet differentialkvotient ved blot at betragte denne som 

en tangenthældning. 

 At bestemme en tilnærmet hældningsværdi for tangenthældningen i et bestemt røringspunkt på 

en kurve ud fra sekantens to røringspunkter, dvs. intro til numerisk differentiation.  

 At induktivt komme frem til at tangenten og sekanten med et fælles røringspunkt vil være 

sammenfaldende, når sekantens røringspunkter kommer meget tæt på hinanden. Hermed en 

introduktion til begrebet grænseværdi. 

 At bruge teori, herunder formlerne for den lineære udvikling i andre sammenhænge end det de er 

vant til. 

Holdet 
Projektet er afprøvet med et Matematik B valghold, hvor halvdelen af eleverne er 2.g’er med sproglig 

studieretning og den halvdel bestående af 3.g’er med kunstnerisk studieretning. Omkring 80 % (tal fra 

spørgeskema) har valgt faget fordi de absolut har brug Mat B for at komme ind på en videregående 

uddannelse. Så de er altså ikke motiverede i samme grad eller fagligt stærke i matematik som de 

naturvidenskabelige klasser. 

Evaluering 
I slutningen af modulet gav eleverne kort mundtlig feedback til øvelsen. De kommentarer der gik igen var 

bl.a., at det nu var meget nemt at forstå begrebet differentialkvotient. De fleste af dem havde på forhånd 

hørt rygter fra andre klasser om, at emnet skulle være meget abstrakt. Men da de i introduktionen fik 

konkretiseret begrebet differentialkvotient, fik de en positiv og motiverende tilgang til emnet. Det samme 

gælder begreberne monotoniforhold og grænseværdi samt numerisk differentiation. * 

Eleverne udtryk også, at det var sjovt og gav dem selvtillid, når de fx kunne bruge noget elementært stof fra 

tidligere såsom teori fra lineære udvikling og sætte denne i relation til et mere svært emne som 

differentialregning. 

Lærerens kommentar: 

* Jeg har tidligere haft hold, der havde besværligheder ved disse begreber, selvom de kom fra 

naturvidenskabelige klasser. I behandlingen af begreberne differentialregning, monotoniforhold, optimering 

og grænseværdier i efterfølgende moduler kan det bekræftes, at klassen fik det nemt ved at forholde sig til 

de førnævnte begreber. 

Materiale 
Inspiration til denne CMU-øvelse kommer fra afsnit II. Differentialregning i bogen ”Vejen til Matematik B2” 


