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1 LIGNINGSLØSNING 

Løse en ligning med solve, eksempel f(x)=x Solve(f(x)=x,x) 

(CTRL+enter, eller CMD+enter) 

Løse ligning, hvor ubekendt er en vinkel (fx 

tan(v)=a, eller beregning i trekant), eksempel: 

tan(v)=3, bestem v. 

Solve(tan(v)=3,v)|0<v<180 

(CTRL+enter eller CMD+enter) 

Husk at tjekke, at Nspire er sat til grader (Fil – 

indstillinger – dokumentindstillinger – vinkel: grad) 

 

2 ANALYTISK GEOMETRI  

Hældningsvinkel tan(v)=a solve(tan(v)=a,v)|0<v<180 

tjek at dit grafvindue er sat til grader, ikke 

radianer: gå i grafvinduet, vælg værktøjer – 

’indstillinger’ og sæt ’vinkel i grafer’ til grad. 

Hvis du skal have et bestemt antal decimaler: 

højreklik på vinklen, vælg ’attributter’ og sæt antal 

decimaler som ønsket. 

Tegne cirkel ud fra cirkelligning eller tegne lodret 

linje 

I inputfelt i grafvindue, højreklik vælg 

’grafindtastning/rediger’ – ’ligningsskabeloner’ og 

find den rigtige. 

Tegn tangent til cirkel (fx) I grafvindue vælg ’værktøj’ og ’geometri’ og indsæt 

’punkt PÅ’ et sted på cirklen. Ændre x-værdi i 

punktet til ønskede. Vælg igen ’geometri’ og 

indsæt ’tangentlinje’ under ’punkter og linjer’. 

Sættes på punktet. 

Tegn vinkelret linje/ortogonal linje Man kan vælge ’geometri’ – ’konstruktion’ – 

’vinkelret’ for at lave en vinkelret linje gennem et 

bestemt punkt. Den kan kun stå vinkelret på 
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linjestykker, så hvis ret linje er indtastet som 

funktion, skal du lægge et linjestykke ovenpå først. 

 

3 DIFFERENTIALREGNING OG FUNKTIONER 

Bestem nulpunkter, grafisk Gå i værktøj – ’undersøg grafer’ – ’nulpunkter’ 

Bestem nulpunkter, ved beregning Løs ligningen f(x)=0 ved brug af solve: 

solve(f(x)=0,x) 

Bestemme differentialkvotient  

(afledede funktion) Vælg i matematikskabeloner:   

skriv x i nævneren og f(x) i boksen:  

Bestemme differentialkvotient i et punkt 

(tangenthældning i et punkt)   

Bestemme tangentligning Tangentline(f(x),x,x0) 

x0 er x-værdien  

f(x) er funktionen. 

Bestemme maksimum/minimum fmax(f(x),x) eller fmin(f(x),x) giver den x-værdi x0 

hvor max eller min findes. 

Bestem derefter f(x0) for at finde max/min. 

Bestemme maksimum/minimum grafisk Grafvinduet, tegn grafen for f. Vælg værktøjer og 

’undersøg grafer’ og så maksimum/minimum. 

Bestem tangenthældning i punkt, grafisk Enten som ’tegn tangent til cirkel’ under analytisk 

geometri og så aflæse hældningen. Eller i 

grafvinduet – værktøjer vælger ’undersøg grafer’ 

vælg dy/dx og afsæt punkt på grafen. Højreklik på 
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punktet og vælg ’koordinater’ og ændre x-værdi til 

ønskede. Tangenthældningen vises ved siden af. 

Graf er tegnet – men vises ikke Er den uafhængige variabel kaldet x? Altså f(x) eller 

g(x) fx – det skal den, ellers tegnes ikke. 

Derefter indstil zoom-indstillinger korrekt, ved at 

trække på akserne hver især (holde shift nede). 

Lave gaffelforskrift – stykvis defineret funktion Matematikfelt, skriv f(x):= og i matematik-

skabeloner vælg vælg det antal ligninger som 

der er delfunktioner. Husk at skrive 

definitionsmængden op med lodret streg | ikke 

komma. (lodret streg findes under ’tegn’). 

Trigonometriske funktioner, f(x)=sin(x) Tjek at grafvindue er sat til radianer, før at grafen 

tegnes: ’værktøj’ – ’indstillinger’ – ’vinkel i 

grafvindue’ skal være radianer. 

Ved beregninger med funktionen (fx f(2) eller løse 

ligning f(x)=…) skal indstillinger i matematikfeltet 

ligeledes sættes til radianer: højreklik på selve 

matematikfeltet, vælg ’attributter’ og sæt ’vinkel’ 

til radianer. 

 

4 REGRESSION 

Lineær regression – få vist residualspredning s Indtast x-værdier og y-værdier i hver sin kolonne i 

regneark. Vælg i værktøjer ’statistik’ – ’statistiske 

tests’ og så ’lineær regressions t-test’. Da vises 

residualspredning s lige under a og b. 

Residualspredning kan kun findes ved lineær. 

 

Brug af residualspredning s: 

Beregn først ∆𝑦 = 𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛 hvor ymax og ymin er 

den største og mindste observerede y-værdi (givet 
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i tabel). Beregn nu 
𝑠

∆𝑦
⋅ 100 som i procent angiver 

hvor stor s er ift.  ∆𝑦. Hvis tallet er op til omkring 

10% kan man sige, at residualspredningen ikke 

taler imod brugen af modellen. 

Alm. lineær, eksponentiel, potens, 

andengradsregression 

Som ovenfor, men vælg ’statistik’ – ’statistiske 

beregninger’ og så den ønskede regression. 

Residualplot Lav et punktplot: tast x- og y-værdier ind i hver sin 

kolonne i regneark. Navngiv listerne. Indsæt ny 

applikation ’Diagrammer og statistik’. Vælg x-aksen 

til din x-liste og y-aksen til y-listen. Vælg i værktøj 

’undersøg data’ og ’regression’ og den passende. 

Derefter kan du igen klikke i ’undersøg data’ og 

vælge ’residualer’ og ’vis residualplot’. 

 

Brug af residualplot: 

Residualerne er forskellen mellem observeret y-

værdi og modellens y-værdi. Se på residualplottet, 

og læg mærke til om residualerne ser ud til at 

fordele sig tilfældigt omkring residuallinjen, nogle 

over og nogle under – ’hulter til bulter’. Hvis det 

ser tilfældigt ud, så taler residualplottet IKKE imod 

brug af modellen. Hvis der ses et 

mønster/systematik så taler residualplottet IMOD 

brug af modellen. 

 

5 STATISTIK 

Binomialsandsynlighed – en enkelt  BinomPdf(n,p,k) 

Hvor n er antalsparameter, p er 

sandsynlighedsparameter og k er udfaldet du 

ønsker at bestemme ssh for. Svarer til formlen: 

𝑃(𝑋 = 𝑘) = 𝐾(𝑛, 𝑟) ⋅ 𝑝𝑟 ⋅ (1 − 𝑝)𝑛−𝑟  
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Binomialsandsynlighed - summeret BinomCdf(n,p,nedre,øvre) 

Hvor nedre er nedre grænse og øvre er øvre 

grænse. Så beregnes sandsynligheden for hvert af 

udfaldene i intervallet [nedre;øvre] som formlen 

ovenfor og disse sandsynligheder lægges sammen.  

Binomialtest P-værdien udregnes ved at bruge binomCdf() som 

forklaret ovenfor. 

Højresidet, venstresidet eller dobbeltsidet test Tommelfingerregel: 

Nulhypotese: ’højst… bla bla’ – højresidet (der kan 

kun være for mange) 

Nulhypotese: ’mindst…bla bla’ – venstresidet (der 

kan kun være for få) 

Nulhypotese: ’netop…’ (altså ikke højst/mindst) – 

dobbeltsidet (der kan både være for mange og for 

få) 

 

Højresidet test, 95% signifikansniveau: bestem 

sandsynlighed for k eller flere udfald, dvs. P(X≥ 𝑘) 

ved brug af binomCdf hvor nedre grænse er k og 

øvre grænse er antalsparameter n. Hvis den 

udregnede P-værdi er mindre end 5% kan vi 

forkaste nulhypotesen.  

Venstresidet test: som ovenfor men beregnes 

P(X≤k) så nedre grænse er 0 og øvre grænse er k. 

Hypotese forkastes hvis P-værdi er mindre end 5%.  

Dobbeltsidet test: udregnes enten som ved højre- 

eller venstresidet, afhængig af om k er ’for stor’ 

eller ’for lille’. P-værdi skal være mindre end 2,5% 

for at forkaste hypotesen. 

Konfidensinterval Her er ingen særlig kommando, udregn usikkerhed 

ud fra �̂� som er stikprøve-andelen i procent, samt 

stikprøvens størrelse n:  
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𝑢 = 2 ⋅ √
𝑝⋅1−𝑝

𝑛
  ved et 95% konfidensniveau.  

Intervallet er så [�̂� − 𝑢; �̂� + 𝑢] 

K(n,r) nCr(n,r) kommando kan bruges 

 

 


