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Andragradsekvationer-på djupet 
I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet 

kvadratkomplettering innebär. Vi börjar med ett 

geometriskt bevis. Kvadratkomplettering är en metod 

för att skriva om andragradsuttryck på en form som 

ofta är mer användbar än den utvecklade formen 
2 .a x b x c +  +  Metoden är också användbar i andra 

sammanhang än att lösa andragradsekvationer, t.ex. 

för att hitta max-/minpunkter hos andragrads- 

funktioner. 

På de tre första sidorna har vi en ordentlig genomgång 

av hur kvadratkompettering fungerar. 

 

 

 

I nästa spalt visar vi hur det inbyggda kommandot för 

kvadratkomplettering fungerar.  

 

TI_Nspire skriver här uttrycket till höger om likhets- 

tecknet med gemensam nämnare. 

Nedan finns ännu ett exempel där man kan jämföra 

med det allmänna uttrycket. Vi får här: 

2 26 ( 6)
( 7)

2 4
x

− − 
+ = − − 

 
 vilket förenklas till 

( )
2

16

3 9 ( 7)x − = − −  

 

Här visar vi resultatet när man löser ekvationen 
2 .x p x q+  + Man får göra en del omskrivningar för att 

få lösningen på den form man vanligtvis ser i läro- 

böcker. 
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Man kan naturligtvis utgå från uttrycken ovan när 

man löser ekvationer även om koefficienten a är 1. I 

t.ex. amerikanska läroböcker verkar det vara vanligt. 

Se nedan. I Sverige verkar pq-formeln vara cemen- 

terad. Det viktiga är ju dock att man förstår vad man 

håller på med och att de lösningsformler man använ- 

der utgår från kvadratkomplettering. 

 

 

 

TI-Nspire har ett stort antal kommandon för algebra. 

Ovan visar vi 2 st. som är användbara för att lösa 

andragradsekvationer. 

Uttrycket man får vid kvadratkompettering ger direkt 

information om max- och minpunkter. Om man kän- 

ner till funktionens nollställen så vet man också att 

vertex finns precis i mitten mellan nollställena. 

 

Eleverna kan också t.ex. pröva med funktionen 
2( ) 6 7f x x x=− − −  som har ett maxvärde. 

 

Vi avslutar med en utmaning där eleverna ska arbeta 

helt algebraiskt. Hur beräknar man x-koordinaten för 

minpunkten nedan om man känner till uttrycken för 

nollställena.  

 

På nästa sida visar vi en lösning till problemet. Det 

finns säkert fler lösningar. Många elever kan säkert 

hitta fler. 
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En del elever kan ha problem med att förstå hur man 

kommer fram till att funktionsvärdet blir 2/ 4.c b−   

Visa då beräkningen utan hjälp av CAS hos TI-Nspire.
2 22 2

( / 2)
4 42 2

b b b
b b c c

b
c

 
− +  − + = − + = −
 

 

Något om ekvationer med nämnare 
När löser ekvationer med nämnare och får lösningar 

som ger noll i nämnaren så är det s.k. falska rötter 

som ekvationen inte är definierad för. De uppträder 

ofta då man ”multiplicerar upp” nämnare. 

Vi visar nedan några skärmbilder där vi arbetat i 

för steg och kommit fram till uttryck på formen 
2 0.ax bx c+ + =  Man börjar med att mata in ekva- 

tionen och trycker sedan på enter. Det betyder att 

själva ekvationsuttrycket lagras i variabeln ans. Om du 

nu t.ex. trycker på multiplikationstangenten så står 

det  

Ans· 
på skärmen. Man kan ju inte börja en beräkning med 

att trycka på multiplikationstangenten. Samma sak 

gäller de andra räknesätten (+  -  /). Nedan har det 

alltså stått Ans+5 på andra raden och Ans/2 på tredje 

raden. Det som står till höger är ju lagrat i ans. 

 

 

Om vi gjort en beräkning och sedan vill dra roten ur 

resultatet, som är lagrat i ans, så infogar vi rotsym- 

bolen och skriver ans. Först får vi det exakta värdet 

55

4
 och om vi trycker på Ctrl och enter samtidigt får 

vi ett närmevärde. 

 

 

Ans-funktionen kan användas på ett effektivt sätt 

även när man förenklar komplicerade ekvationsut- 

tryck. Vi har här använt kommandot expand 

(utveckla i den svenska verktygsmenyn). Totalt 4 

steg för att komma fram till ett uttryck på formen 
2 0.ax bx c+ + =  
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Här en sida med ett ganska krångligt uttryck. Den 

vänstra spalten ska man inte titta sig blind på. Den 

visar den interna CAS-processerna. Det som står inom 

parentes där är vad som är lagrat i ans-variabeln. 

Ge gärna eleverna några uttryck att träna på. Efter ett 

par exempel känner de flesta sig ganska trygga med 

detta sätt att förenkla ekvationsuttryck. 


