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Funksjoner. Lærerens ark 

Hva sier læreplanen? 

Funksjoner 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 lage, på papiret og digitalt, funksjoner som beskriver numeriske sammenhenger og praktiske 
situasjoner, tolke dem og omsette mellom ulike representasjoner av funksjoner, som grafer, 
tabeller, formler og tekst 

 identifisere og utnytte egenskapene til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og 
enkle kvadratiske funksjoner, og gi eksempler på praktiske situasjoner som kan beskrives 
med disse funksjonene 

 

Eksempler på eksamensoppgaver om funksjoner 

Våren 09. Del 1. Nr. 15 (0,5 p) og 16 

Våren 10. Del 1. Nr. 12 (0,5 p) 

Våren 10. Del 2. Nr. 3 

Eksempeloppgave 1. Del 1. Nr. 11a (0,5 p) 

Eksempeloppgave 1. Del 2. Nr. 5 

Eksempeloppgave 2. Del 1. 5 (1 p), 12 (0,5 p) og 26 

 

Opplegg for at elevene skal kunne nå disse kompetansemålene, og kunne 

svare på aktuelle eksamensoppgaver 

Utstyr:  

 En terning per par av elever 

 To transparenter med rette linjer 

 Elevarkene for dette opplegget 

 

Etter opplegget skal elevene kunne: 

 Plassere punkt i et koordinatsystem. 

 Vite forskjellen på stigningstall og konstantledd. 

 Kunne skrive likningen for funksjonen til ei avbildet rett linje. 

 Tegne ei rett linje i koordinatsystemet når likningen er oppgitt. 

 Løse eksamensoppgaver av typen som er understreket i eksemplene ovenfor. 

(For å kunne løse de andre eksemplene på eksamensoppgaver, vil det være 

en stor fordel at elevene lærer å bruke gratisprogrammet GeoGebra!) 
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Gjennomføringen: 

1. Elevene gjennomfører opplegget på “Elevark nr. 1”. 

2. Læreren demonstrerer stigningstall og konstantledd ved hjelp av GeoGebra. 

3. Elevene gjennomfører opplegget på “Elevark nr. 2”. 

4. Elevene øver på disse oppgavene i Kikora: 

Ungdomsskolen, Funksjoner, Forkurs, oppgave 1 – 9. 

Ungdomsskolen, Funksjoner, Rette linjer, oppgave 1 – 13. 

5. Elevene øver på funksjonsoppgavene på nettstedet 

http://sinus1p.cappelendamm.no 

Klikk på 9. Funksjoner. Klikk på 9.1 Grafer og deretter på FLASH Grafer – 

oppgaver til høyre på siden. Lenken ovenfor kan være motiverende for 

elevene fordi det er oppgaver som er laget for den videregående skolen 

(kurset 1P på studiespesialisering). Det finnes også andre gratis nettsteder 

som kan brukes. 

6. Elevene løser eksamensoppgavene som er understreket i oversikten 

Eksempler på eksamensoppgaver om funksjoner. 

7. Læreren lar elevene ta den vedlagte testen uten hjelpemidler.  

Tid på testen: 3 minutter. Gi to poeng for hvert rett punkt og for hver rett 

likning. 

NB! Det er viktig at en gjennomfører alle deler av dette opplegget for at elevene skal 

få den nødvendige innsikt og forståelse for å nå kompetansemålene. 

Svar på utfordringene på elevark nr. 2: 

 Hva er det største stigningstallet som det går an å få? Svar 5. 

 Kan du finne koordinatene til to punkt som linja kan gå gjennom da? Finnes 

det flere løsninger? Svar: 

 

 Hva er sjansen for at en spiller skal få fire like terninger?  

Svar: 
1 1 1 1

1 0,0046
6 6 6 216
     . 

 Hva er det største konstantleddet som det går an å få? Svar: 31. 

http://sinus1p.cappelendamm.no/
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 Hva er koordinatene til de to punktene som linja må gå gjennom da? 

Svar: (5, 6) og (6, 1). 

 

Funksjoner. Elevark nr. 1 

 To og to elever spiller i lag. Dersom det er et oddetall elever i klassen, kan en gruppe ha tre 

elever. Det går like bra som med to. 

 Hver elev har 3 plastbrikker med samme farge. Hver elev har altså sin egen farge. Elevene 

har en terning på deling, som de skifter på å kaste to ganger hver. 

 Den av elevene som har fødselsdag sist i året kaster to kast først. 

 Første kast er verdien langs førsteaksen (x-aksen) og andre kast er verdien langs andreaksen 

(y-aksen). Dersom du først får 5 og deretter 2, skal du plassere en av brikkene dine på (5, 2). 

 Slik fortsetter dere å kaste etter tur til alle spillerne har fått plassert alle brikkene sine. Det gjør 

ingenting om du har to brikker på samme punkt. 

 Når dere har plassert alle brikkene, kan dere velge hvilken brikke dere ønsker å flytte til de 

nye koordinatene (x, y) som terningen viser. 

 Dersom en spiller får en av sine brikker oppå brikken til en motspiller, har den som har den 

underste brikken tapt denne omgangen. 

 Dersom en spiller får tre brikker på rad, (loddrett, vannrett eller på skrå) har denne spilleren 

vunnet omgangen. Det kan godt være tomme punkt mellom brikkene. 

Koordinatsystem nr. 1 
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Funksjoner. Elevark nr. 2 

 To og to elever spiller i lag. Dersom det er et oddetall elever i klassen, kan en 

gruppe ha tre elever. 

 

 Hver elev har 2 plastbrikker med samme farge. Elevene har en terning på 

deling, som de skifter på å kaste fire ganger hver. Noter ned resultatene. 

 

 Den av elevene som har fødselsdag først i året kaster fire kast først. 

 

 Plasser de fire tallene i de tomme plassene for koordinatene til punktene A og 

B. A: ( __ , ___ ) og B: ( __ , ___ ) .  

Dersom du får tallene 2, 5, 3 og 6 når du kaster terningen, kan du for 

eksempel plassere disse tallene slik: A: (2, 3) og B: (5, 6) eller A: (3, 2) og  

B: (6, 5). Du kan plassere en brikke på hver av punktene A og B, og deretter 

“tegne” ei linje gjennom disse punktene ved å legge transparenten med den 

beine linja over koordinatsystemet. Her spiller altså ikke rekkefølgen av 

kastene noen rolle. Den spilleren som klarer å få den linja som har høyest 

stigningstall vinner omgangen. (Dersom linja går loddrett oppover, er 

stigningstallet uendelig stort! Denne spilleren har da vunnet.) 

 

 Spill tre omganger. Den som først vinner to omganger, vinner spillet. 

 

 Ekstra utfordringer som dere kan prøve å løse parvis etter spillet: 

Hva er det største stigningstallet som det går an å få, dersom det ikke er 

uendelig? Kan du finne koordinatene til to punkt som linja kan gå gjennom 

da? Finnes det flere løsninger?  

 

Hva er sjansen for at en spiller skal få fire like tall, slik at de to punktene ligger 

oppå hverandre og det blir umulig å lage ei rett linje? (Dette er ikke pensum på 

ungdomstrinnet, men kanskje kan du tenke litt på det likevel? ) 

 

 Gjenta det samme spillet som ovenfor, men nå vinner den som klarer å få 

det største konstantleddet.  

 

 Ekstra utfordring som dere kan prøve å løse parvis etter spillet: 

Hva er det største konstantleddet som det går an å få? Hva er koordinatene til 

de to punktene som linja må gå gjennom da? (Bruk Koordinatsystem nr. 3 til 

denne utfordringen.) 
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Koordinatsystem nr. 2 
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Koordinatsystem nr. 3 
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Hurtigtest om koordinatsystemer og rette linjer 

 

Hjelpemidler: Papir og blyant/penn 

Oppgave 1 

Skriv koordinatene til punktene A, B, C og D på figuren nedenfor. 

 

A: ( ___ , ___ )     B: ( ___ , ___ )    C: ( ___ , ___ )      D: ( ___ , ___ )        

 

Oppgave 2 

 

a) Skriv likningen for linja a:  y = ____________________ 

b) Skriv likningen for linje b:  y = ____________________ 

 

 

 
 

 

Navn: ______________________________ 

 


