
Andengradspolynomier grafisk set 

 TI-Nspire øvelse fra bogen ”Hvad er matematik B?”    
1: Vi vil undersøge betydningen af andengradspolynomiets koefficienter ved hjælp af skydere i et 

værktøjsprogram. Tegn en graf for andengradspolynomiet p(x)=a·x2+b·x+c med en skyder for hver af 

koefficienterne a, b og c. Brug fx x-intervallet fra -5 til 5 og y-intervallet fra -10 til 10. Sæt som 

udgangspunkt alle skyderne på værdien 1, og husk: Variabelkontrol, dvs. sæt undervejs de "inaktive" 

skydere på 1 

Oprettelse af skyder 

 

 

 



Det færdige resultat 

 

2: Tilføj grafen for den konstante funktion f(x) = c, svarende til den konstante del af andengradspolynomiet. 

Hvad sker der med graferne for f og p, når vi varierer på koefficienten c? Hvilken betydning har 

koefficienten c for parablens beliggenhed? Hvad sker der med parablen, hvis c har værdien 0? Hvordan kan 

vi aflæse fortegnet for c? 

3: Tilføj grafen for den lineære funktion g(x) = b · x + c, svarende til den lineære del af 

andengradspolynomiet. 

Hvad sker der med graferne for g og p, når vi varierer på koefficienten b? Hvilken betydning har 

koefficienten b for parablens beliggenhed? Hvad sker der med parablen, hvis b har værdien 0? Hvordan kan 

vi aflæse fortegnet for b? 

4: Tilføj grafen for andengradspolynomiet h(x) = a · x2, svarende til andengradsleddet i 

andengradspolynomiet. Skjul evt. de foregående hjælpefunktioner f og g. 

Hvad sker der med graferne for h og p, når vi varierer på koefficienten a? Hvilken betydning har 

koefficienten a? Hvad sker der med parablen, hvis a får den forbudte værdi 0? Hvordan kan vi aflæse 

fortegnet for a? 

5: Skriv en kort note hvor du kort forklarer den grafiske betydning af koefficienterne a, b og c 

  



 

 

 

 

 

 

 

God fornøjelse! 

/LEJ 

 

 

 

 

Eksempel på en note. Skal ikke vises eleverne! 

Fortegnet på a bestemmer parablens form. Postiv a-værdi giver glad parabel der vender 

grenene opad, mens negativ a-værdi giver sur parabel der vender grenene nedad. Jo større a 

er desto mere stejl er parablen.  

B angiver hældningskoefficienten på en tangent til parablen der rammer der hvor parablen 

skærer y-aksen. 

C angiver parablens skæring med y-aksen. 

 

Skriv noten her 

 

 


