
Parameterfremstilling og 
punktmængde

Introduktion Beskrivelse af aktiviteten

Didaktiske overvejelser

Mål med aktiviteten

Fremtidige perspektiver

Den centrale del af koden

Modellen er tænkt som en støtte i matematik undervisningen 

til forståelse af, at parameterfremstillingen beskriver en 

punktmængde der danner en linje.

• at skabe en forståelse for, at parameterfremstillingen, med 

et startpunkt og en retning, udpeger mange punkter der 

tilsammen danner en linje 

• at danne forbindelse mellem linje og punktmængde

• at øge elevernes forståelse for 2D-planen 

• at træne Use-Modify, ved at begynde med små grafiske 

ændringer

Eleverne skal 

• afprøve interfacet og vælge forskellige x og y koordinater 

for parameterfremstillingens startpunkt. Når punktet 

tegnes, gives en tilfældig vektor og en stor mængde små 

prikker, der er tilfældigt fordelt

• se hvordan hvert lille prik, med sin egen t-værdi, placerer 

sig i en afstand fra punktet, i den retning vektoren angiver

• rette i koden med effekt på interfacets grafiske udseende, 

herunder ændre antallet af små prikker

• gøre det muligt at konfigurere retningsvektorens 

koordinater via interfacet

• tilegne sig forståelse for koden, der fastsætter 

retningsvektorens retning:

I denne forbindelse øges kendskab til en linjes 

hældningsvinkel

• Mange elever har svært ved at løsrive sig fra, at den rette 

linje kan være givet ved andet end på formen: y=ax+b. 

Denne lille øvelse åbner forhåbentligt op for andre 

synsvinkler

• Øvelsen, med at konfigurerer retningsvektoren gennem 

interfacet, kan udføres forholdsvis let, ved at kopiere 

metoden med ”skyderne” fra x0 og y0. Den kan også give 

større udfordringer ved for eksempel at implementere 

indtastningsfelter

• I den forbindelse skal der gøres overvejelser om gyldige 

input, med associationer til definitionsmængder

• Rigtig meget af koden er opsætning af udseende, og 

dermed meget simpelt at gå til for elever uden 

kodningserfaringer f.eks.

• Næste lille skridt kan være ændringer af interfacet 

• Udfordringerne kan så komme i form af kodning, f.eks. 

således at retningsvektoren kan pege i alle 360°
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NetLogo-modellen og undervisningsmaterialet er udviklet af 
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Det kunne være interessant, at få linjens ligning i spil med 

punkt og normalvektor

Det lille punkts placering fastsættes i forhold til den givne 

parameterfremstilling:


