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Dagbog: Regning med funktioner (forløb for 2.g, efterår 2014)

30. oktober (½ ud af 2 moduler)

Intro: Materialet præsenteres og der er lidt tid til at arbejde øvelse 1-4, som er lektien til næste
gang. Der er tale om repetition af stof om de fire almindelige regningsarter for funktioner, der har
været behandlet ifm. regneregler for differentialkvotienter.

Lektion 1: 31. oktober (2 moduler)

Opvarmningsopgave om funktionsbegrebet – og repræsentationer i form af forskrift, graf og tabel.
Eleverne har ikke svært ved at bestemme funktionsværdier eller løse ligninger af formen f(x) = k.
Utilstrækkeligheden ved repræsentation i form af graf og tabel drøftes igennem en god dialog på
klassen. Løsning af ligningen 2 = x2 – 2 er ikke rutine for alle elever, men alle har forståelse for
løsningsprocessen, når den drøftes.

Opsamling på de fire almindelige regningsarter for funktioner. Funktioner ses som talmaskiner med
input x og output f(x). Alle elever udtrykker at de er med på begreberne (+, –, · og / for funktioner),
men det er uklart om alle er blevet færdige med lektien (øvelse 1-4).

Præsentation af sammensat funktion på klassen – nye begreber introduceres. Der arbejdes videre
med øvelserne 5-8, der bliver lektien til næste gang.

Lektion 2: 4. november (2 moduler)

Præsentation: Sæt 8

Opvarmningsopgave (uden hj.) om tredjegradspol. – graftegning, ligningsløsning. Brug af nulreglen
genopfriskes.

Kort opsamling på øvelserne 5-8 – tilsyneladende har de ikke voldt vanskeligheder. Tjek filer!

Opløsning af forskrift – videre arbejde med øvelserne 9-13, som er lektien til næste gang.

Lektion 3: 7. november (2 moduler)

Opvarmningsopgave (uden hj.) om sammensatte funktionsværdier – tre funktioner repræsenteret
ved hhv. forskrift, graf og tabel.

Opsamling: Projekt Kræmmerhus

Opsamling: Sammensat funktion – herunder begrænsninger mht. Dm og Vm.

Ikke alle er færdige med øvelserne 9-13. Øvelse 11 har ikke fungeret, da den bør ske på klassen.
Øvelse 13 har ingen vist løst – Ole melder klart ud at han har svært ved at finde eksempler fra
virkeligheden. Forskellige bud drøftes gennem dialog på klassen.
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Lektion 4: 18. november (1 modul)

Opvarmningsopgave om bestemmelse af sammensatte funktionsforskrifter (MAT AB2 Opg. 828).

Opsamling på øvelserne 9-13. De fleste (alle) giver udtryk for, at de er nået så langt nu. (Rebekka og
Mininnguaq hænger vist stadig bagud – pga. manglende fremmøde). Især snak og fortolkning af
øvelse 12.

Differentiation af sammensat funktion: Præsentation af kædereglen – og eksempler med
funktionerne fra opvarmningsopgaven (MAT AB2 Opg. 828 1)). Eleverne et pænt aktive med input.

Til sidst arbejdes med differentiation af funktionerne fra øvelse 10 – som også bliver lektien til næste
gang.

Lektion 5: 19. november (2 moduler)

Elever arbejder ved SMART Board om sammensat funktion og deres afledede (MAT AB2 Opg. 828

2)). Fælles opsamling med modificeret udgave: 2( ) 2f x x  og 2( ) 1g x x .

Lektion 6: 20. november (2 moduler)

Elever arbejder ved SMART Board om sammensat funktion og deres afledede i første modul (MAT
AB2 Opg. 828 3)).

I andet modul snak om indledende fælles snak om opdagelser fra øvelse 14 og omvendt funktion.
Ikke alle har lavet øvelsen hjemme, men forsøger at taste med undervejs.

Sin og OmvSin til 30 grader nævnes. Eleverne er pænt med - omend et par stykker falder ud mod
slutningen (6. modul).

De sidste 5 minutter bruges individuelt på eksempel og øvelse 15.

Rebekka: ”Det er faktisk ikke ret svært det her.”

Lektion 7: 21. november (2 moduler)

Elevarbejdet fra sidst rettes i SMART Notebook.

Elever arbejder ved SMART Board om Dm og Vm i første modul. De når f og g, men ikke de
udfordrende sammensatte, der i fællesskab tegnes og drøftes – uden endelige resultater.

2. modul: Opsamling på øvelse 15, som ikke alle har løst hjemme.

Fælles gennemgang af eksempel med bestemmelse af forskrift af sammensat funktion – og
individuelt arbejde med øvelse 16.
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Lektion 8: 24. november (2 moduler)

Opvarmning: Ligningerne 5 7 = 8, ( ) = 1 og ( ) =  (hvor f og g er to lineære funktioner)
løses på SMART Board (Ole, Rebekka og Niklas). Eleverne kan godt indse, at det er samme
løsningsprocedure. Ved den sidste nævner Mininnguaq omvendte funktioner.

Opsamling på øvelse 16: b) har drillet enkelte elever. Holdet kender til både logaritmer og
eksponentialfunktioner (tilbage i 1g), men ikke som hinandens omvendte. Maple støtter, når
ligningen e =  løses.

Opsamling på udvidet MAT AB1 Opgave 828 c): Dm og Vm for de sammensatte funktioner er
besværlige – også i Maple. Fælles overvejelser – og til sidst analyseres f g vha. Maple, hvor læreren
taster i dialog med eleverne (og eleverne taster med).

Gennemgang af egenskaber ved graf, Dm og Vm for omvendt funktion – pga. elevernes opdagelser
(øvelse 17).

Arbejde med øvelse 18: Eleverne vælger ikke naturligt at bestemme forskrift for den lineære
funktion i a) på traditionel vis. Et par stykker ”snyder” sig til den (de kender den allerede eller
googler den). Læreren samler op på tavlen. Gedion bemærker, at b-værdien er kendt og at a kan
findes ud fra ligningen 212 = 100 + 32. Andre har opstillet to ligninger med to ubekendte, men
har svært ved at løse ligningssystemet uden Maple (og emnet har heller været behandlet direkte).
Øvelsen skal gøres færdig til torsdag.

Richard og Inuk meddeler, at de er helt færdige med materialet om funktioner – og begynder at
regne afleveringsopgaver.

25. november (1 modul)

Spørgerunde til afleveringssæt 9.

Lektion 9: 27. november (2 moduler)

Opvarmning: Tidligere eksamensopgave om lineær sammenhæng mellem vægt af et lod og en
fjeders længde (når loddet strækker den ud). Elevpræsentation i SMART Notebook – opgaven synes
relativt let for eleverne.

Opsamling på øvelse 18 om temperaturskalaer (ligeledes lineære sammenhænge). Ikke alle har fået
forberedt – og sammenlignet med opvarmningsopgaven er udfordringerne større her. Flere løser
ikke spm. c) ved at tænke med omvendte funktioner, men beregner på ny en lineær forskrift (med
ombyttede værdier). D

Oplæg om injektive funktioner og eksistens af omvendte funktioner med flere eksempler, der
gennemarbejdes lærerstyret, men i god dialog med holdet.

Den resterende bruges individuelt på at færdiggøre de sidste øvelser i materialet, så alt er
gennemarbejdet inden den afsluttende test i forløbet.
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Lektion 10: 28. november (2 moduler)

TEST: 1½ timers prøve uden hjælpemidler.


