
Grafisk arealbestemmelse med Nspire – indledning til integralregning 
 
Formålet med denne klasseopgave er at undersøge sammenhængen mellem arealet under en 
graf for en funktion og funktionens forskrift. 
 
Vi skal til at arbejde med integraler. Integraler kan bl.a. bruges til at bestemme arealet under 
en graf. Det kan f.eks. være, at man i en designproces ønsker at vide, hvor meget en udskæring 
i en plade vejer og derfor bestemmer arealet af udsnittet. Det kan også være, at man kender 
hastigheden som funktion af tiden. Hvor langt man er kommet efter 10 sekunder kan 
beregnes ved at bestemme arealet under hastigheds grafen fra 0 til 10. 
 
I skal arbejde i par. Det er lettest, hvis I begge to har Nspire åbent. Den ene bestemmer 
arealerne (se forklaring nedenfor) og den anden noterer arealerne og laver regressionerne. 
 
Hvert par skal undersøge tre grafer: en lineær funktion, et andengradspolynomium og et 
tredjegradspolynomium. I får forskellige funktioner at arbejde med, sådan at klassen i alt har 
ca. 14 lineære funktioner, 14 andengradspolynomier og 14 tredjegradspolynomier. 
 
Vi tager et eksempel med x2. 
 

1) På computer A: Åbn et grafvindue og tegn grafen for y=x2. Indstil x-aksen, så den går 
fra -1 til 12. 
 

2) I værktøjslinjen vælger i ”6.undersøg 
grafer” -> ”7. Integral” 
 

3)  Vælg nedre grænse i origo (0, 0) og 
øvre grænse på x-aksen i et af 
markeringspunkterne på aksen. (Hvis 
markeringspunkterne ikke er hele 
eller halve tal, kan I ændre det ved at 
klikke på det første intervals værdi og 
ændre det til 0.5) 

 
4) I det viste eksempel kan man ikke se 

koordinaten for den øvre grænse. 
Højreklik på den og vælg koordinater 
og ligninger. 

 
5) På computer B: Åbn et regneark og lav 

en liste med x_værdier og en liste 
med arealer. I den første noterer I x-
koordinaten og i den anden arealet. 

 



6) På computer A skal I trække i øvre grænse og finde arealet for mange (mindst 10) 
forskellige værdier af x. (Noter på computer B) 

 
7) På computer B skal I nu lave regression over jeres data. Start med lineær regression. 

Noter R^2 værdien. Hvis den ikke er 1 eller meget tæt på går I videre til andengrads 
regression, så videre til tredjegrads regression og til sidst 4.grads regression.  

 
8) For hver ny regression noteres R^2. Slet mathboxen med regressionen inden den 

næste regression udføres. 
 

9) Stop, når R^2 er 1 eller meget tæt på 1. Noter resultatet af denne regression idet meget 
små tal kan betragtes som nul. Husk E-12 i slutningen af tallet betyder  gange 10-12. 

 
10) Nu skal I printe og opsætte den oprindelige funktionsforskrift med tilsvarende graf og 

forskriften for arealet og grafen for arealfunktionen. (Se næste side) Skriv navn på og 
læg resultatet på fællesbordet. 

 
11) Se eksempel på regneark med regression og graf og forskrift for arealet nedenfor og på 

næste side. 
 

12) Efterhånden som der kommer mange par af grafer på bordet skal I prøve om I kan 
finde en sammenhæng mellem funktionen og dens arealfunktion. 
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