
Induktionsbevis og sum af række 
 

WisWeb – leg med figurer 
 
Hos Freudenthal Institut i Holland (www.fi.uu.nl) har man udviklet nogle interaktive java-applets 
kaldet WisWeb. Vi skal her arbejde med én af dem: ”Spotting numbers problems”: 
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00299/toepassing_wisweb.en.html
Denne URL åbnes i browseren Internet Explorer. 
 

 
 
Her skal du svare på spørgsmålet: Hvor mange klatter er der når n=4? 
Appletten holder rede på dine points (”score” viser hvor meget et rigtigt svar giver, ”total” viser dit 
samlede antal points). 
Du får et nyt spørgsmål ved at trykke på knappen ”next question”. 
  
Du kan skifte fagligt niveau øverst til højre under ”level”: 1 (lettest), 2, 3 (sværest). 
Du kan skifte mønster på figurerne i højre side under ”choose a problem”. 
 
NB: som dokumentation skal du printe siden ud med en del figurer indtegnet. 
 

Opgaven med ”V-numbers”: 
Man indser let, at antal prikker = Sn = 2 n 1⋅ + , idet hver gren af V’et har n prikker, og så er der 
prikken i bunden! 
Skal vi udtænke det, så er her et forslag. Spørg dig selv: hvad sker der, når n stiger med 1? 
Da vil antal prikker i situation n+1 være lig med det tidligere antal + én mere i hver gren. 
Dvs: Sn+1 = Sn + 2  så  Sn+1 - Sn = 2 (antal prikker stiger med 2 for hvert nummer) og S1=3 (se 
figur). 
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Denne udregning kan foretages på TI-89 lommeregneren: tast 3 + Σ(2,i,2,n) 
 

 
 

Opgave 1: 
Prøv nu ”W numbers” (stadigvæk under level 1). 
Antal prikker er her: S1=5, S2=9, S3=13, S4=17. 
Bevis at 4 1nS n= ⋅ +  

 

 
 
 

Opgave 2: 
Prøv nu ”L numbers 2” (stadigvæk under level 1). 
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Antal prikker er her: S1=4, S2=16, S3=36 
Her bliver figurens højde 3 større hver gang, og 2 bredere hver gang. 
Man kan også sige, at den høje del af L’et bliver 1 bredere og 3 højere hver gang (danner et 
rektangel med siderne n hhv. 3n og dermed arealet 3n2), og resten bliver 1 bredere og 1 højere hver 
gang (danner et kvadrat med arealet n2). Samlet areal er 3n2 + n2 = 4n2. Dvs. 24nS n= ⋅  

Man kunne også sige, at foden i L’et har man 3 gange i den høje del. Så antal prikker = 4 gange 
antallet i fodstykket, som illustreret på figuren nedenfor. Hvert af disse rummer n2 prikker. 
 
 

 
 
 

Opgave 3: 
Nu skal du arbejde med de øvrige figurtyper indenfor level 1. 
Opstil udtryk for hver enkel. 
Husk at dokumentere ved at udprinte en side, og at skrive alle formler og tanker ned. 
 
 

Opgave 4: 
Nu skal du arbejde med figurtyperne indenfor level 2 og 3. 
Opstil udtryk for hver enkel. 
Husk at dokumentere ved at udprinte en side, og at skrive alle formler og tanker ned. 
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