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Vækst	  
Et	  forløb	  i	  matema7k	  og	  bioteknologi	  

Marit	  Hvalsøe	  Schou,	  LSUL,	  SDU	  	  
John	  Kehlet	  Schou,	  LSUL,	  UCL	  

	  

Vores	  mo7va7on	  

Kernestoffet	  i	  matema7k	  på	  htx	  indeholder	  
emnet	  Differen'alligninger.	  
Det	  har	  eleverne	  tradi7onelt	  svært	  ved.	  
Elever	  fra	  Biotek	  A	  –	  Mat	  A	  har	  oQe	  brug	  for	  at	  
arbejde	  konkret,	  før	  det	  bliver	  abstrakt.	  
	  
Kan	  man	  lave	  et	  forløb,	  der	  gennem	  konkrete	  
ak7viteter	  i	  matema7k	  og	  bioteknologi	  fører	  7l	  
en	  ”abstrakt”	  forståelse	  af	  differen7alligninger?	  
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Vores	  idé	  	  

At	  lave	  et	  undervisningsforløb	  med	  undersøgende	  
matema7k,	  hvor	  eleverne	  arbejder	  med	  konkrete	  
ak7viteter.	  	  
Ak7viteterne	  tager	  udgangspunkt	  i	  
studieretningsfagene	  Mat	  A	  og	  Biotek	  A.	  
Diskrete	  data	  opsamles	  i	  bioteknologi,	  og	  elevernes	  
viden	  om	  vækst	  fra	  begge	  fag	  fører	  7l	  ops7lling	  af	  
matema7ske	  modeller	  herunder	  
differen'alligningsmodeller,	  som	  kan	  beskrive	  data.	  
	  

Elevernes	  mo7va7on	  

I	  bioteknologibogen	  er	  bakterievækst	  illustreret	  
således:	  

Hvorfor	  ser	  figuren	  sådan	  ud?	  Hvordan	  kan	  den	  
beskrives?	  
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Faglige	  mål	  for	  bioteknologi	  
•  opsamle,	  eQerbehandle	  og	  vurdere	  resultater	  fra	  
eksperimenter	  og	  undersøgelser…	  	  

•  relatere	  observa7oner,	  model-‐	  og	  symbol-‐
frems7llinger	  7l	  hinanden	  

•  dokumentere	  og	  formidle	  eksperimenter	  og	  
undersøgelser	  

Og	  det	  indgående	  kernestof:	  
•  prokaryote	  cellers	  (her	  bakteriers)	  opbygning,	  
funk7on	  og	  vækst	  	  

Faglige	  mål	  for	  matema7k	  
•  kunne	  analysere	  prak7ske	  problems7llinger	  inden	  for	  
naturvidenskab,	  ops7lle	  en	  matema7sk	  model	  for	  
problemet,	  løse	  problemet	  samt	  dokumentere	  og	  tolke	  
løsningen	  prak7sk,	  herunder	  gøre	  rede	  for	  modellens	  
eventuelle	  begrænsninger	  og	  dens	  validitet	  

	  
Og	  kernestoffet	  om	  grundlæggende	  differen7alligninger:	  
•  eQervisning	  af	  løsning	  ved	  indsæbelse,	  	  
•  linjeelementer	  og	  løsningskurve,	  	  
•  ops7lling	  af	  differen7alligninger	  ud	  fra	  en	  sproglig	  
beskrivelse.	  
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Vores	  7lgang	  7l	  vækst	  

•  Eleverne	  skal	  blive	  fortrolige	  med	  at	  arbejde	  
med	  (diskret)	  matema7sk	  vækst.	  Debe	  skal	  
ske	  gennem	  elevernes	  opbygning	  af	  forståelse	  
for	  fremskrivningsmodeller	  

•  Vækstmodellerne	  ses	  som	  en	  konkre7sering	  af	  
tankerne	  bag	  differen7alligninger	  

•  Vækstmodellerne	  skal	  støbe	  og	  læne	  sig	  op	  ad	  
arbejdet	  med	  vækst	  i	  bioteknologi	  	  

Delmål	  for	  eleverne	  i	  matema7k	  

•  Eleverne	  kan	  ops7lle	  rekursive	  beskrivelser	  af	  
vækst	  

•  Eleverne	  kan	  generalisere	  deres	  undersøgelser	  
af	  vækst	  og	  ops7lle	  modeller	  (lineær,	  
eksponen7el	  og	  logis7sk)	  for	  væksten	  

•  Eleverne	  kan	  modellere	  vækstsitua7oner	  med	  
computer	  
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Opbygning	  af	  lek7onerne	  

IBSME:	  Undersøgende	  matema7kundervisning	  	  
•  Diskussion	  af	  indholdet	  af	  elevernes	  log	  	  
(vi	  kunne	  læse	  deres	  logbøger)	  for	  at	  opbygge	  
et	  fælles	  sprog	  og	  for	  at	  tydelig-‐	  
gøre	  væsentlige	  begreber	  

•  Elevak7viteter	  i	  par/grupper	  
•  Opsamling	  
•  Logskrivning	  	  
	  

Eksempler	  på	  ak7viteter	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Målinger	  af	  E-‐coli	  vækst	  i	  Biotek	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Start	  med	  4	  M&M	  i	  koppen	  
Ryst	  koppen	  og	  hæld	  indholdet	  ud	  på	  køkkenrullen.	  
Tæl	  antallet	  af	  M&M,	  der	  viser	  M,	  altså	  har	  det	  påtrykte	  M	  opad.	  
Tilføj	  en	  ny	  M&M	  for	  hver	  M&M	  som	  viste	  M.	  

F 0( )  =  5

F t  +  1( )  =  2· F t( )  +  F t( )

Spil
	  me
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sk	  v
æk

st	  

M&M Laboratoriet 
I skal arbejde i grupperne to og to 
I skal bruge en lille kop med ca. 50 M&M for hvert par.  
I har også brug for en stor stykke køkkenrulle eller en serviet til at hælde M&M ud 
på. 

I må ikke spise M&M’erne før I er helt færdige med alle punkter.  

1. Indsamling af data 
 

a. Start med 4 M&M i koppen. 
 

b. Ryst koppen og hæld indholdet ud på køkkenrullen.  
Tæl antallet af M&M, der viser M, altså har det påtrykte M opad.  
(Vær omhyggelig med de gule M&M. Det er svært at se, om M er opad eller ej.) 
 

c. Tilføj en ny M&M for hver M&M som viste M. Skriv det samlede antal af M&M i tabellen.  
 
Gentag trin b og c, og  skriv hver gang det samlede antal M&M i tabellen hver gang, indtil der er 7 forsøg i 
tabellen. 
  

Forsøg nummer Antal M&M 
1 4 
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
 
 

2. Beskriv udviklingen i antallet af M&M. 

3. Kan I finde en rekursion (det der med F(t+1) = F(t) + …), som kan beskrive væksten rimelig nøjagtigt? 

4. Prøv at forudsige antallet af M&M efter 9 forsøg. 

5. Hvor mange forsøg skal der til, før der vil være 300 M&M?  

6. Hvordan tror I udviklingen ville have set ud, hvis I var startet med 10 M&M i koppen? Hvorfor? 

7. Hvad vil en ændring af antallet af M&M i starten, betyde for udviklingen?  

8. Tegn data i et koordinatsystem. Kan I finde en funktion, der beskriver data? Prøv at fortolke funktionens 

parametre i forhold til, hvordan I lavede forsøget. 

 
 
 
 

OTG 3.c Ditte og Nanna 19-1-15 

3 af 10 

Ved hjælp af den viden der haves fra 
matematikken kan man bved hjælp af den 
beskrive en bakterievækst ved hjælp af 
matematiske modeller. Bakteriernes vækst 
kan nemlig måles ved hjælp af et 
spektrofotometer, hvor der måles hvor meget 
lys der trænger igennem et medie. I dette 
forsøg anvendes der et sterilt næringsmedie. 
Her tilsættes E-Coli bakterier til en bestemt 
tid. Kolben med vækstmediet, se figur 4, 
sættes i et vandbad på 37 grader, og badet 
sættes til ryst så der sker en form for 
omrøring. Alle kolber forsegles med vat og alufolie for at undgå kontaminering. I 
begyndelsen og efterfølgende hvert kvarter tages en prøve fra kolben med steril pipette. 
Dortes målinger er dog målt hver halve time. Kolberne åbnes i så kort tid som muligt 
inden prøven tages. Prøven overføres til en kuvette, og absobansen måles med 
spektrofotometer. Prøven kasseres, og kuvetten skylles inden en ny prøve overføres. 
Når der er blevet taget et antal målinger haves der nogle data hvor der ud fra dette kan 
dannes et billede over bakteriernes vækst.  
 
Til at opstille en matematisk modellen benyttes rekursive talfølger. Rekursion betyder 
noget som referere til sig selv. Et eksempel på en rekursiv talfølge kunne være den 
observerede data af hvor meget vand, som løber ud af en dryppende vandhane. Hvis 
vandets hastighed er konstant og det drypper med 3 liter i timen kan der opskrive en 
rekursiv talfølge, som beskriver antallet af liter pr. time. 
 

𝑭(𝒕 + 𝟏) = 𝑭(𝒕) + 𝟑 
 
Dette betyder, at vandmængden den næste time (F(t+1)) er lig vandmængden den 
forrige time (F(t)) plus det vandhanen drypper denne time (3).   
Alle rekursive følger opskrives traditionelt således med en angivelse af, at det næste tal 
blandt andet er afhængig af det forrige tal. Det er dog også vigtigt at give et 
referencepunkt. Som den rekursive talfølge står nu kunne den være overalt i et 
koordinatsystem, så længe linjens hældning var 3. Der vides med andre ord ikke hvor 
længe vandhanen har dryppet, så der vide ikke hvor højt observationerne starter. Med 
et kendt punkt, som linjen skal starte i, kan væksten fastsættes. Derfor opskrives alle 
rekursive følger med en ligning og en tilhørende startværdi.  
Som sagt er eksponentialfunktion også en vækst der også kan laves en rekursiv talfølge 
for.  

𝑭(𝒕 + 𝟏) = 𝒃 ⋅ 𝑭(𝒕) + 𝑭(𝒕) 

Figur 4 ses kolberne i varmebadet. 

Eksponen7el	  ”smibe”	  og	  vækst	  vha.	  bønner	  
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Elevernes	  log	  Gør rede for hvorfor eksperimenterne giver anledning til denne type vækst.

Når man ryster en M&M blanding addere med det antal 
som har M’et vendt op ad så er der teoretisk set 50% 
chance for om M&M lander på den ene eller på den 
anden side.
Altså burde væksten være en stigning på 50% af det 
forrige hver gang, derfor ganges den med 1,5.

y = 2,44 · 1,5x

f(n + 1) = f(n) · 1,5 + 2,44

I forhold til forsøget med M&Ms (namnam sooo gooooooood) handlede det om
sandsynlighed. Der var overordnet 50 % chance for at man ville få det m´, som ville give 
flere M&Ms til koppen. Jo flere M&Ms der var, jo flere muligheder var der for at få flere 
M&Ms i koppen. Sandsynligheden for hver var jo stadig 50 %, men når der var flere af dem 
var der også mulighed for at få flere i koppen. Med de 4 fra starten var det jo ikke muligt at 
få 7 ekstra, da kun 4 kunne vende m opad. 
Dermed stiger antallet af M&M i koppen eksponentielt, da den er afhængig af antallet af 
M&M og sandsynligheden er konstant.

Model	  af	  logis7sk	  vækst	  

•  Eleverne	  havde	  set	  denne	  form	  for	  vækst	  
7dligere	  

•  De	  kunne	  se	  tallene	  fra	  	  
biotekmålingerne	  

•  Men	  mange	  havde	  svært	  ved	  	  
at	  forstå	  mekanismerne	  bag	  

•  Derfor	  lavede	  vi	  det	  logis7ske	  spil	  
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Logbog	  om	  spillet	  

•  Beskriv	  jeres	  observa7oner	  fra	  Vækstspillet	  
•  Forklar	  hvorfor	  antallet	  af	  brikker	  udvikler	  sig	  
som	  I	  har	  observeret.	  	  

Observa7oner	  

”Vi fandt frem til at der er en 
sammenhæng mellem bønneforsøget og 
slikforsøget. Begge forsøg havde en 
eksponentiel udvikling til vist punkt 
hvorefter den blev stationær.”
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Forklaring	  

”Denne udvikling skyldes at der i starten er meget ���
slik/mad på brættet. Sandsynligheden for at lande 
på et felt med mad er derfor høj. Siden hen får 
man ganske vist flere brikker og dermed flere 
muligheder for at lande på noget med mad. 



Problemet er bare, at det ikke ændrer på at 
sandsynligheden for at få mad er blevet mindre i 
og med der er færre felter. Desuden er det heller 
ikke muligt at vokse mere end der er slik til.”


Opsamling	  

•  N	  er	  antallet	  af	  "bakterier"	  
•  Eksponen7el	  vækst	  -‐	  7l	  at	  begynde	  med	  
N(t+1)	  =	  N(t)	  +	  a·∙N(t)	  

•  Når	  N	  bliver	  større	  skal	  væksten	  gå	  ned	  
•  Når	  N	  når	  et	  maksimum	  skal	  væksten	  være	  0	  
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Nogle	  af	  eleverne	  fandt	  selv	  	  
et	  udtryk	  for	  avariabel	  
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Bakterievækst	  

•  Tre	  kolber	  med	  vækstmedie	  
•  	  Væksten	  måles	  hvert	  15.	  min	  i	  et	  
spektrofotometer	  

•  Der	  sendes	  lys	  gennem	  en	  kuvebe	  med	  prøver	  
fra	  hver	  kolbe	  

•  Absorbansen	  måles	  og	  aflæses	  på	  den	  
7lkoblede	  computer	  

Fra	  diskret	  7l	  differen7al	  

Vær	  klar	  7l	  at	  skrive	  jeres	  tanker	  ned,	  om	  det	  I	  får	  at	  
se...	  Men	  LAD	  VÆRE	  MED	  AT	  KOMMENTERE	  DET.	  	  
Først	  skal	  I	  diskutere	  gruppevis	  og	  så	  samler	  vi	  op	  fælles.	  	  
•  Hvad	  ser	  man	  på	  figurerne?	  
•  Hvordan	  ændrer	  de	  sig,	  når	  	  
man	  rykker	  på	  skyderne	  	  
Hvordan	  ændrer	  de	  små	  	  
linjestykker	  sig?	  

•  Hvilken	  betydning	  har	  de	  	  
små	  linjestykker?	  	  
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Differen7lligningsmodel	  for	  vækst	  

•  Fra	  data	  7l	  differensligning	  i	  geogebra	  
•  Og	  videre	  7l	  differen7alligningsmodellen	  og	  
den	  kon7nuerte	  kurve.	  

	  

Herfra	  lignede	  det	  mere	  det	  man	  normalt	  gør	  i	  
matema7kundervisningen…	  

Opgave 1 - ulve i Idaho 
Udviklingen i bestanden af ulve i den amerikanske stat Idaho kan beskrives 
ved en logistisk vækst. 
Maksimum for antallet af ulve er 90 og vækstfaktoren er 0,298. 
 
a) Opstil den differentialligning, der beskriver udviklingen i antallet af ulve  

 
b) Benyt GeoGebra til at tegne linjelementer for ligningen. 
 
 
Opgave 2 - medicin 
Koncentrationen (målt i   µg / L ) i blodet af en bestemt type medicin aftager eksponentielt som 
funktion af tiden. Vækstfaktoren er -0,035. 
 
a) Opstil den differentialligning, der beskriver udviklingen i 

koncentrationen 
 

b) Benyt GeoGebra til at tegne linjelementer for ligningen 
 

 
c) Hvor hurtigt aftager koncentrationen af medicin i blodet, 

når koncentrationen er 1,5   µg / L ? 
 
d) Bestem en løsning til differentialligningen, når koncentrationen til tidspunkt t = 0 er 2,0   µg / L  
 
Opgave 3 - langtidsstegning 

Når man sætter en steg i en ovn, der er 150°C varm, vokser 
temperaturen inde i stegen ganske langsomt. 
 
Væksten i temperaturen inde i stegen er proportional med forskellen 
mellem stegens temperatur og ovnens temperatur. Vækstfaktoren er 
0,001.  
 

 
a) Opstil den differentialligning, der beskriver udviklingen i temperaturen. 

 
b) Benyt GeoGebra til at tegne linjelementer for ligningen. 

 
c) Benyt GeoGebra til at finde den løsning til ligningen, der går gennem (0; 20) 

 
d) Hvor lang tid går der inden stegen er 70°C? 
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Rapportskrivning	  -‐	  IMRAD	  
Introduc7on	  
•  teori	  om	  vækst	  i	  begge	  fag	  
Methods	  
•  eksperimentelle	  metoder	  	  
•  rekursive	  følger,	  differensligning,	  geogebra	  7l	  
bestemmelse	  af	  parametre	  

Results	  
•  tabeller	  og	  grafer	  samt	  differen7alligningsmodel	  
And	  	  
Discussion	  
•  vurdering	  af	  målinger	  og	  resultater	  
•  modellens	  validitet	  og	  rækkevidde	  

Så	  eleverne	  sammenhængen?	  

Nicoline:	  
	  

Indledning 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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”Logis7sk	  vækst	  
Rekursive	  følger	  kan	  beskrive	  logis7sk	  vækst	  som	  i	  de	  to	  
ovenstående	  former	  for	  vækst…	  Men	  ved	  logis7sk	  vækst	  
forekommer	  der	  en	  ændring	  i	  væksten,	  den	  er	  variabel,	  og	  
det	  adskiller	  denne	  form	  for	  vækst	  fra	  de	  andre	  to…”	  
	  
”Logis7sk	  vækst	  kan	  beskrive	  bakterievækst	  og	  dets	  forløb,	  
hvor	  der	  tages	  hensyn	  7l	  den	  eksponen7elle	  fase	  og	  den	  
sta7onære	  fase.	  Lagfasen	  og	  dødsfasen	  tages	  ikke	  i	  
betragtning.”	  
	  

”I	  den	  eksponen7elle	  fase	  har	  bakterien	  7lpasset	  sig	  
substratet	  og	  debe	  vil	  fører	  en	  øget	  vækst	  som	  kan	  
beskrives	  som	  værende	  eksponen7el.	  Denne	  
eksponen7elt	  s7gende	  	  
vækst	  af	  bakterier	  vil	  da	  
nå	  et	  maksimum,	  da	  der	  
ikke	  er	  mere	  substrat	  7l	  	  
den	  nye	  mængde	  af	  bak-‐	  
terier.	  Ved	  opnåelse	  af	  	  
debe	  maksimum	  forekom-‐	  
mer	  den	  sta7onære	  fase.”	  	  
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S7ne,	  Patrick	  og	  Line:	  
	  
”Væksten	  af	  bakterier	  målt	  i	  laboratorieforsøget	  præsenteres	  i	  
tabellen…	  Indtegnes	  data	  i	  et	  koordinatsystem	  med	  absorbansen	  
som	  funk7on	  af	  7den	  fås	  figuren	  nedenfor…”	  

”Den	  diskrete	  model	  kan	  findes	  ved	  at	  7lpasse	  disse	  punkter	  7l	  
en	  logis7sk	  model	  med	  bestemte	  værdier	  af	  a,	  start	  og	  K	  (max).	  
Der	  laves	  3	  skydere,	  der	  repræsentere	  hver	  sin	  parameter.	  Ved	  
at	  bruge	  skyderne	  findes	  de	  bedst	  mulige	  værdier	  og	  dermed	  
den	  diskrete	  model.”	  
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Vi	  ønsker	  dernæst	  at	  finde	  den	  logis7ske	  differen7alligning,	  der	  
har	  kurven	  gennem	  punkterne	  ovenfor	  som	  løsningskurve.	  For	  at	  
kunne	  debe	  er	  det	  nødvendigt	  at	  justere	  værdierne	  for	  a,	  start	  
og	  K,	  fordi	  den	  logis7ske	  differen7alligningsmodel	  kun	  tager	  
højde	  for	  ”7dsenheden”	  1	  
og	  ikke	  30	  min	  som	  absor-‐	  
bansen	  er	  målt	  eQer.	  	  
Ved	  at	  prøve	  sig	  frem	  viser	  
det	  sig	  at	  følgende	  tre	  
værdier	  kan	  bruges…	  
	  
Hermed	  bliver	  differen7al-‐	  
ligningen:	  	  

Evaluering	  
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Hvad	  fik	  vi	  ud	  af	  det?	  
•  Det	  lykkedes	  at	  få	  mange	  elever,	  der	  normalt	  har	  svært	  ved	  

den	  abstrakte	  matema7k	  7l	  at	  komme	  langt	  og	  blomstre	  op	  
•  Det	  ville	  være	  godt	  at	  indføre	  diskret	  vækst	  allerede	  i	  

forbindelse	  med	  lineær	  vækst	  og	  eksponen7el	  vækst	  på	  1.	  
og	  2.	  år	  inden	  man	  præsenterer	  eleverne	  for	  forskriQer	  

•  Biotek	  kunne	  med	  fordel	  komme	  lidt	  senere	  på	  banen	  end	  
matema7kken,	  så	  målingerne	  var	  helt	  friske,	  når	  man	  skulle	  
tale	  logis7sk	  vækst	  

•  En	  del	  af	  gennemgangen	  af	  vækst	  i	  bioteknologi	  kunne	  
gemmes	  7l	  debe	  forløb	  

•  De	  dele	  af	  emnet	  differen'alligninger,	  der	  ikke	  var	  
relevante	  i	  forhold	  7l	  vækst,	  kunne	  tages	  op	  på	  et	  senere	  
7dspunkt	  

•  Og	  som	  sædvanlig	  burde	  fagene	  vide	  mere	  om	  hinanden!!!	  


