
Lineær eller eksponentiel graf gennem to punkter
Gameificeret - Matematik B - ca. midt i 1.g

Introduktion

Beskrivelse af aktiviteten

Didaktiske overvejelser

Mål med aktiviteten

Fremtidige perspektiver

Den centrale del af koden
• Forløbet skal repetere og træne forståelsen af a og b for en 

lineær funktion med forskriften ! = # $ % + ', og for en 
eksponentiel udvikling med forskriften ! = ' $ #( . 

• Desuden skal eleverne efter forløbet kunne beregne a og 
b ud fra to punkter for begge typer af funktioner.

• Forløbet træner desuden eleverne i at tænke i  algoritmer i 
deres CAS-program (her Nspire).

1. modul: fortsat
• Åbne ”code” fanen og ændre størrelse, farve eller figur for 

fisk og/eller punkter.

2. modul
• Modulet startede med lidt mere indføring i 

programstrukturen
• I 3-mandsgrupper, skulle eleverne nu ændre koden til at 

kunne fange punkter med eksponentielle udviklinger. I 
den forbindelse er det også nødvendigt at ændre ”verden” 
til ikke at have negative y-værdier

3. modul (sidste modul før jul)
• Klassen deles i 4 grupper, som bruger første halvdel af 

modulet på at: 
• Lave forbedringer af programmet, så det bliver pænere
• Forberede sig på en konkurrence, hvor det gælder om 

at komme først med de rigtige værdier af a og b.
• Modulet sluttede så med en konkurrence. Hver gruppe 
startede med point for forbedringer. F.eks var fisken 
forvandlet til en sommerfugl, som fløj fra blomst til blomst.
• Derefter var der point for den gruppe der kom først med 
de rigtige værdier af a og b.

• Det var meningen, at den første del skulle være en let 
repetition af den rette linje gennem to punkter, men det 
viste sig, at klassen havde brug for lidt mere fordybelse i 
dette end ventet.

• I dette projekt ligger ”computational thinking” i lige så høj 
grad i designet af en algoritme i Nspire til beregning af a 
og b, som det ligger i Netlogo-designet. Derfor er dette 
projekt egnet som 1.g projekt i matematik og som det 
første Netlogo-projekt.

Ovenfor se ”lærerudgaven” til finale-konkurrencen. 
De mange planter er lavet med tilfældige farver, størrelser og 
positioner, så koden er ikke så lang. Det betyder at mange 
elever formentlig  sagtens ville kunne læse koden og lave 
deres egen GTA-inspirerede ”spil” eller lignende.

Kreditering
NetLogo-modellen og undervisningsmaterialet er udviklet af 
Eva Danielsen, Nærum Gymnasium, i forbindelse med 
deltagelse i udviklingsprojektet Computational Thinking i 
Matematik og Naturfag i skoleåret ‘18/’19. Projektet køres i 
samarbejde mellem Danske Science Gymnasier og Center 
for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet. 

• Der er mange muligheder for forbedringer:
• Eleverne kunne f.eks. tegne ”grids” i koordinatsystemet.
• Indføre en knap til at skifte mellem lineær eller 

eksponentiel.
• Få programmet til at føre regnskab med pointene? 

• (Det sidste er ikke implementeret i lærerudgaven)

• Forløbet er afprøvet som et kort forløb i 1.g lige inden jul.
• Indholdet er graf- og funktionsforståelse med fokus på den 

rette linje og en eksponentiel udvikling

Her ses den helt simple start-udgave af ”spillet”.

Nærum Gymnasium

1. modul: eleverne skal i par
• Konkurrere indbyrdes om at fange de to punkter med en 

lineær funktion ved at gætte værdier for a og b.
• Sammen lave en Nspire-skabelon til at beregne a og b ud 

fra de to punkters koordinater. Derefter skal de se, hvor 
mange point de kan få på 10 minutter.


