
Velkommen til TI-Nspire CAS 2.0 (Lærerversion) 
 

Når du åbner for TI-Nspire CAS i en standardopsætning ser brugerfladen således 
ud (hvis ikke, så vælg Dialogboks > Indlæs standardområdet): 
 

 
 

I  midterpanelet foregår det egentlige arbejde, i venstrepanelet er der fire hjælpe-
værktøjer (se forneden) i højrepanelet hjælpefunktioner. Venstrepanelet er nor-
malt foldet ud, højrepanelet foldet sammen. Klik på tegnestift-ikonet for at folde 
sammen, henholdsvis folde ud:    
 

    
Sidesortereren 
giver oversigt over 
dit dokument med 
opgaver og sider.  

TI-SmartView viser 
lommeregneren. Kan  
bruges som tastatur 
for specielle tegn. 

Mine filer er din 
stifinder: Øverst 
computer, nederst 
lommeregner. 

Hjælpeprogrammer 
giver adgang til ska-
beloner, symboler 
og kommandoer. 

 

Hvis du er fortrolig med TI-Interactive: I modsætning til TI-Interactive starter 
hver ny opgave på sin egen side. Du kan have flere dokumenter åbne samtidigt. 
  



Noter: Et regneværksted med tekster og matematikfelter 
 

I midterpanelet åbnes Noter-værkstedet, hvor du frit kan blande tekst og formler. 
Formler indskrives i matematikfelter, der frembringes med genvejen CTRL M. Et 
tekstfelt omdannes til et matematikfelt ved at sværte det og taste CTRL M. Brug 
skabelonerne fra hjælpeprogrammer i venstre sidepanel til at indskrive formler. 
 

 
 

Du kan ændre layouten for et tekstområde ved at sværte området til og højreklik-

ke. De mulige formater er . 
 

Når du taster CTRL M i et matematikfelt skrives formlerne i Pretty Print med 
rigtige brøkstreger, rodtegn osv. Du forlader et matematikfelt uden at udregne det 
ved hjælp af musen. Matematikfeltet funger da som en Equation Editor.  
 

Matematikfelter udregnes ved at taste ENTER for en symbolsk udregning og 
CTRL ENTER for en numerisk udregning. Input farves blå, output farves rød.  
 

Du kan ændre attributterne for et eller flere matematikfelter ved at sværte dem 
til og højreklikke: Du kan fx skjule input eller output, slå udregningen fra eller ud-
skifte reduktionssymbolet ► med fx et lighedstegn = eller et medførertegn ⇒ .   
 
Hvis du er fortrolig med TI-Interactive: I modsætning til TI-Interactive vil ny defi-
nitioner slå igennem både bagudrettet og fremadrettet. Du kan beskytte/deaktivere 
matematikbokse, så de ikke opdateres ved at højreklikke og vælge handlinger. Du 
kan også nøjes med at udregne en del af en matematikboks, men i så fald udskif-
tes den pågældende del af udtrykket. 
 
  

Et eksempel på et matematik-
felt uden beregning 

Et eksempel på et matema-
tikfelt med beregning 



Grafer: Et tegneværksted for grafer af funktioner mm 
 

I midterpanelet åbnes Grafer-værkstedet, hvor du dels kan tegne grafen for en 
funktion, dels undersøge den for nulpunkter, toppunkter, skæringspunkter, diffe-
rentialkvotienter og integraler med værktøjerne i Analyser Graf-menuen. For-
skriften for funktionen indskrives i indtastningslinjen  forneden. Du kommer 
ind i indtastningslinjen ved at taste TAB eller CTRL G. 
 

 
 

For at finde toppunkterne for tredjegradspolynomiet, vælger du først minimums-
værktøjet . Herefter skal du udpege et søgeinterval med en 
nedre grænse og en øvre grænse, der omslutter minimumspunktet. Det kan enten 
gøres med musen eller ved at indtaste tallene for den nedre henholdsvis øvre 
grænse direkte. Maksimumspunktet findes på samme måde.  
 

Vælger du derefter differentialkvotient-værktøjet  kan du fin-
de funktionens differentialkvotient ved at angive positionen. Den kan enten an-
gives med musen, eller du kan indtaste x-koordinaten direkte. Koordinater indta-
stes ved først at taste en venstreparentes ( . Derefter indtastes tallet (får du også 
brug for en y-koordinat taster du ENTER for at komme ind i y-koordinaten). 
 

Du kan som vist tilføje tekster, her , ved at højreklikke i grafrummet. 
 

Hvis du er fortrolig med TI-Interactive: I modsætning til analyseværktøjerne i TI-
Interactive er analyseværktøjerne i TI-Nspire dynamiske, dvs. ændres forskriften 
opdateres søgningen efter nulpunkter, toppunkter osv. (men søgeintervallerne er de 
samme). 
  

Vinduesgrænserne kan fx ændres 
direkte ved at klikke på dem og  
indskrive de nye grænser. Tast 
TAB for at springe mellem dem. 



Lister og regneark: Et regneværksted med tal og tekster  
 

I midterpanelet åbnes Lister og Regneark-værkstedet. Øverst er der to specielle 
rækker: Titel-rækken og Formelrækken ♦ , der kan bruges til at definere variable. 
I søjlerne under adskillelsesstregen indskrives værdierne for variablen i de enkel-
te celler: Tekster skrives med gåseøjne " … ", tal indtastes som decimaltal. Holdes 
musen over en celle vises indholdet i mikroskrift. 
 

 
 

En regression udføres ved at placere musen i den 
sidste aktive søjle – her omløbstid. Derefter vælges 
menupunktet Statistik > Stat-beregning …> Po-
tensregression … . Der åbnes en dialogboks, som 
guider brugeren igennem regressionen. Herefter får 
du oplyst koefficienterne til potensregressionsfunkti-
onen (bestemt ved mindste kvadraters metode an-
vendt på de logaritmisk transformerede data). Yder-
mere får du oplyst korrelationskoefficienten r og dens 
kvadrat, dvs. forklaringsgraden, r2. I dette tilfælde er 
forklaringsgraden endog meget tæt på 1. Endelig vi-
ses listen over residualer, dvs. afvigelserne mellem de observerede omløbstider og 
regressionsmodellens omløbstider. De bliver større og større jo længere planeten 
er om at bevæge sig rundt om Solen. Men relativt holder de sig tydeligvis under 
én procent.   
 

Hvis du er fortrolig med TI-Interactive: I modsætning til TI-Interactive hvor det 
cellebaserede regneark og den listebaserede stat-liste-editor var skarpt adskilte er 
de i TI-Nspire samlet i ét værksted med større fleksibilitet til følge. Regressionerne 
er nu fuldt dynamiske. Regnearket er også et symbolsk regneark. 
  



Data og statistik: Et tegneværksted med regressioner  
 

I midterpanelet åbnes Data og Statistik-værkstedet. Det er et tegneværksted, 
som kun virker, når det er knyttet til et andet værksted med liste-variable. Det 
andet værksted er typisk Lister og Regneark, men liste-variable kan også define-
res i Noter og Grafregner-værkstederne. 
   

 
 

Du opretter et punktplot ved at klikke i indsætningsfeltet midt på en akse. Der 
åbnes en boks med et rullegardin, som viser de mulige variable, der kan afsættes 
ud af den pågældende akse. Du kan også rykke ind i indsætningsfelterne ved at 
bruge TAB-tasten. Koordinatsystemet tilrettes ved enten at hive i akserne eller 
højreklikke og vælge Zoom-menuen. 
 

Du udfører en regression ved at vælge menupunktet Analyser > Regression > 
Vis potensiel. Regressionskurven tegnes og du får oplyst ligningen. 
 

Du tilføjer et residualplot ved at vælge Analyser > Residualer > Vis resi-
dualplot. Residualplottet viser afvigelserne mellem de observerede omløbstider og 
regressionsmodellens omløbstider. Residualplottet bruges til at kigge efter syste-
matiske afvigelser fra modellen henholdsvis vurdere størrelsen af usikkerhederne 
i modellen. 
 

Hvis du er fortrolig med TI-Interactive: Som i TI-Interactive kan du lave en hur-
tiggraf ved fx at sværte to tal-lister til i regnearket og vælge hurtiggraf fra Data-
menuen eller ved at højreklikke. Der oprettes da automatisk et nyt Data og Stati-
stik-værksted med det tilhørende punktplot. Læg også mærke til at Grafrummet i TI-
Interactive nu er fordelt på tre forskellige grafiske værksteder: Grafer, Data og Sta-
tistik henholdsvis Geometri med hver deres karakteristika.  
  



Grafregner: Et regneværksted med tekster og beregninger 
 

I midterpanelet åbnes Grafregner-værkstedet, hvor du frit kan blande tekstlinjer 
og formellinjer. Kommentarer indskrives ved hjælp af kommentarsymbolet ©, 
vælg fx Handlinger > Indsæt bemærkning eller brug tegnoversigten ∞β° i hjæl-
peprogrammer fra det venstre sidepanel. Brug matematikskabelonerne fra hjæl-
peprogrammer i venstre sidepanel til at indskrive formler. 
 

 
 

Formellinjer udregnes ved at taste ENTER for en symbolsk udregning og CTRL 
ENTER for en numerisk udregning.  
 

Du kan genbruge tidligere indtastede udtryk ved at pile op og hente dem ned på 
den aktuelle indtastningslinje ved at taste ENTER (eller CTRL C for kopiér efter-
fulgt af CTRL V for indsæt). Du kan endda hente et deludtryk, ved først at sværte 
det til (pil op til deludtrykket og brug piletasterne i kombination med SHIFT-tas-
ten til at sværte udtrykke til).  
 

Du kan ikke rette i allerede indtastede tekst- eller formel-linjer, så snart du har 
afsluttet linjerne med et ENTER. Skal du rette i Graf-regner værkstedet sker det 
ved at pile op og hente linjerne, rette dem til og afslutte dem endnu engang med 
ENTER. Til gengæld er det nemt at slette overflødige linjer ved at pile op til dem 
og taste DEL eller BACK-SPACE.  
 

Grafregner-værkstedet er det eneste værksted, som ikke er dynamisk, dvs. det 
opdateres ikke, når du ændrer variables værdier eller indfører nye definitioner 
andetsteds i opgaven. Grafregner-værkstedet har en historik, som er beskyttet 
(indtil den slettes).  
 

Hvis du er fortrolig med TI-89 kan du bare anvende Grafregner som en TI-89! 



Geometri: Et tegneværksted med plangeometri 
 

I midterpanelet åbnes Geometri-værkstedet. Det er et tegneværksted, hvor du 
kan arbejde med plangeometri. Der findes menuer til at arbejde med punkter og 
linjer, målinger, former (dvs. cirkler, trekanter og polygoner), konstruktioner 
(vinkelret, parallel osv.) samt transformationer (dvs. spejlinger, drejninger osv.) 
 

 
 

Du kan som vist hente hjælp til geometri-værktøjerne ved at føre musen hen over 
det aktive ikon i øverste venstre hjørne (du kan dog ikke anvende koordinater i et 
rent geometri-værksted). 
 

Du kan måle længder, arealer, hældninger og vinkler. Afstanden BC måles fx ved 
at vælge længde-værktøjet og dernæst klikke på punkterne B og C. Teksten BC= 
tilføjes manuelt efterfølgende. Vinklen A måles ved at vælge vinkel-værktøjet og 
dernæst klikke på punkterne B, A og C (med A som det midterste punkt). Teksten 
A= tilføjes manuelt efterfølgende. Geometri-værkstedet er det eneste værksted, 
der som standard arbejder i grader! 
 

Du indskriver tekstbokse ved at højreklikke i et blankt felt. Hvis tekstboksen in-
deholder en formel, kan du få den beregnet ved at højreklikke på den. Du skal da 
efterfølgende udpege værdien af de variable, der indgår i formlen (husk at flytte 
lidt på musen, så du kan se hvilke variable, der skal oplyses). Fx kan du som vist 
få udregnet formlen 

 
 ved at pege på værdien af sidelængden BC henholdsvis 

vinkelmålet for vinklen A. 
 

Hvis du er fortrolig med TI-Interactive: I modsætning til TI-Interactive hvor du 
kun kunne tegne statiske geometriske figurer ud fra deres koordinatudtryk er Geo-
metri-værkstedet et ægte interaktivt dynamisk geometriprogram.  



Udskrivning fra TI-Nspire CAS 
 

Når du vil udskrive fra TI-Nspire CAS åbner du print-dialogboksen i Filer > Ud-
skriv-menuen eller du bruger genvejen CTRL P. 
 

 
 

Du kan da vælge Printer, Hvad vil du udskrive og Papir-
format. Det er især Hvad vil du udskrive, du skal være 
opmærksom på. Du kan vælge mellem to udskriftsmåder: 

 

Vælger du Synlig del af skærmbillede får du udskrevet det præcis som det ser 
ud på skærmen. Det er da brugerens ansvar at sikre at al relevant information 
vises på skærmen. Det er specielt de tre tekst-værksteder Noter, Grafregner og 
Lister og regneark du skal være opmærksom på. Hvis du skriver mere tekst i et 
tekstværksted end der er plads til på skærmen, dukker der en scroll-bar (elevator) 
op. I udskriften vil du nu miste den tekst, der ikke vises på skærmen. Du kan al-
tid oprette nye sider med nye tekst-værksteder og flytte den overskydende tekst. 
 

Vælger du Udskriv alt, udskrives tekst-værkstederne til den bitre ende og de ud-
skrives som almindelige tekster, dvs. uden de rammer om værkstedet, der vises 
på skærmen. Det betyder også at fx Lister og Regneark-værkstedet skrives ud 
med alle de celler, der har et indhold, sådan som du måske kender det fra Excel.  
 

Sidefoden er der disponeret over på 
forhånd. Her får du altid udskrevet 
sidenumre og du kan vælge at tilfø-
je filnavnet. Sidehovedet dispone-
rer du selv over.   


