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Bakgrund

Varför göra ytterligare en lektionsplanering i den här kursen? Är det n̊agot fel p̊a den som finns
i kurs-PM? Inte alls! Det är dock s̊a att kursen samläses av m̊anga program och därmed läses den
av studenter med väldigt olika förkunskaper, behov och ambitionsniv̊a.

Lektionsplaneringen i kurs-PM är v̊art (d v s examinatorernas) bästa försök att hitta en plane-
ring som fungerar för s̊a m̊anga av dessa studenter som möjligt. Det är dock ofr̊ankomligt att en
s̊adan kompromiss inte passar alla och att döma av synpunkter som framkommit p̊a årskursr̊aden
finns det ett behov av en mer fokuserad och uppstyrd lektionsplanering, i första hand avsedd för
studenter som är nöjda med betyg 3 i kursen.

Om du aspirerar p̊a överbetyg (d v s betyg 4 eller 5) kan du allts̊a sluta läsa här och fortsätta
arbeta efter lektionsplaneringen i kurs-PM.

Om du fortfarande är kvar vill vi berätta lite om skillnaderna mellan denna lektionsplanering
och lektionsplaneringen i kurs-PM. För det första är de flesta av de sv̊arare uppgifterna bortrensade
och ersatta med enklare uppgifter. Många av dessa enklare uppgifter är tänkta som introduktion
till nya begrepp och som förberedelser inför arbetet med resten av uppgifterna.

För att hjälpa till med planeringen av ditt arbete har vi ocks̊a delat upp uppgifterna p̊a varje
lektion i 3 kategorier: Uppgifter som är lämpliga att jobba med före lektionen, uppgifter lämpliga
att jobba med under lektionen och uppgifter lämpliga att jobba med efter lektionen. Kategorierna
har f̊att de föga fantasifulla namnen ’Före’, ’Under’ respektive ’Efter’ i planeringen nedan.

En viktig färdighet att öva sig i vid arbetet med lektionsuppgifterna är färdigheten att skriva
matematik. Vi rekommenderar därför att du inte bara ’slarvräknar’ uppgifterna tills du hittat rätt
svar utan att du ocks̊a skriver ner fullständiga lösningar p̊a varje uppgift. Vi rekommenderar ocks̊a
att du visar åtminstone n̊agra av dessa lösningar p̊a varje avsnitt för din lärare s̊a att eventuella
brister och missförst̊and kan redas ut p̊a ett tidigt stadium.

Lektionsprogram

Uppgifter markerade med B är hämtade ur kursboken Matematisk analys en variabel, uppgifter
markerade med P är hämtade ur exempelsamlingen Problem för envar och uppgifter markerade K
(kompletterande uppgifter) hittas i slutet av denna skrift.

Uppgifter märkta ’Före’ är det tänkt att du ska jobba med före lektionen, uppgifter märkta
’Under’ är det tänkt att du ska jobba med under lektionen och uppgifter märkta ’Efter’ är det
tänkt att du ska jobba med efter lektionen.

Tänk p̊a att det är viktigt att ’h̊alla tempot’ i kursen. Bara d̊a kan du utnyttja undervisningen
maximalt effektivt. Undvik allts̊a att använda lektionstid till annat än uppgifterna märkta ’Un-
der’ samt (i nödfall) uppgifter märkta ’Före’ om du av n̊agon anledning inte hunnit göra dessa i
förväg. Annat som m̊aste göras (t ex läsa kursboken, jobba med föreläsningsanteckningarna eller
uppgifter märkta ’Efter’, se föreläsningsfilmer etc.) är det mycket effektivare att ägna sig åt utanför
lektionstid.



Le 1: Före: P3.5a, B3.1, B3.2ab, K1 Under: B3.2cd, B3.7, B3.10d, B3.11, B3.12a
Efter: P3.1, P3.2, P3.3, P3.4, B3.8, B3.10abcef, B3.12b, B3.14, B3.15

Le 2: Före: P3.11, P3.13ab, B3.17b Under: P3.6, B3.18, P3.21, B3.19a
Efter: B3.17a, P3.12, B3.19b, B3.20

Le 3: Före: B3.22, B3.24 Under: P3.24, B3.21, B3.51, B3.23
Efter: B3.48, B3.25

Le 4: Före: B3.28a, P3.18ab, B3.29ab, B3.32
Under: P3.18cd, B3.29cdef, P3.19, P3.23, B3.34abd, B3.40bc
Efter: P3.20, B3.30, B3.31ce, B3.34c, B3.38, B3.40ad

Le 5: Före: P4.6, K2, P4.7, P4.8c
Under: P4.8abe, B4.2b, P4.9cdi, P4.10, B4.10c, P4.12, P4.13
Efter: P4.8dfgh, B4.6a, P4.9abefghjkl, P4.19, P4.1, P4.2abc

Le 6: Före: K3 Under: P4.24, P4.21, B4.34, P4.14, P4.26
Efter: P4.15, P4.25, P4.22, P4.32ac

Le 7: Före: P4.3, P4.4, B4.41a Under: B4.28a, P4.30, P4.42, P4.23a, P4.39a
Efter: P4.39b, P4.23b, P4.18

Le 8: Före: P4.44a, K4abcd, B4.40a Under: P4.44b, B4.40b, K4e, P4.46
Efter: P4.44c, P4.48, P4.5, B4.27, P4.49

Le 9: Före: P5.3, K5 Under: P5.4, P5.5, P5.6adefi
Efter: P5.6bcgh, P5.8, B5.8a

Le 10: Före: P5.12abc, P5.13, B5.27 Under: P5.12de, P5.15ade, P5.14
Efter: P5.15bcf, P5.16, B5.25

Le 11: Före: P5.17ac Under: P5.17bef, P5.20a, P5.21ad
Efter: P5.17g, P5.20b, P5.21c

Le 12: Före: P5.1, P5.2, P5.25a, P5.28a Under: P5.23abcd, P5.24, P5.28b, P5.29c
Efter: P5.23ef, P5.29a

Le 13: Före: K6, P6.3ach Under: P6.3k, P6.9dhjk, P6.8b, P6.1
Efter: P6.8a, P6.11acf

Le 14: Före: B6.1, P6.6a Under: P6.6bcd, P6.4, B6.11bf, P6.12akm
Efter: B6.12, P6.12df

Le 15: Före: B6.16 Under: P6.21, B6.19
Efter: P6.18

Le 16: Före: P6.16ab Under: P6.17, B6.24abc, B6.26d
Efter: B6.25ab, B6.26c



Kompletterande uppgifter

K1) Beräkna lim
x→∞

sinx

x
.

Ledning: Använd Sats 3.1.

K2) Hur lyder kedjeregeln, produktregeln och kvotregeln för derivator?

K3) I denna övning ska vi träna in en bra arbetsg̊ang för att göra funktionsundersökningar. Upp-
giften vi ska lösa är följande:

’Skissa grafen till f(x) =
4x− 4x2 − 9

x− 1
. Ange alla lokala extrempunkter till f samt deras

karaktär och tillhörande extremvärden.’,

men vi ska g̊a varsamt fram och dela upp detta problem i mindre delproblem.

(a) Bestäm definitionsmängden till f .

(b) Derivera f och faktorisera f ′(x) s̊a l̊angt det är möjligt.

(c) Gör en teckentabell för f ′(x). Var noga med att alla faktorer i f ′(x) f̊ar en egen rad
i tabellen och att bara punkter där n̊agon faktor är noll eller där f och/eller f ′ ej är
definierade tas med i tabellen. Ge ocks̊a f själv en rad underst i tabellen där du markerar
om f växer eller avtar p̊a varje intervall samt hur f beter sig i de punkter du tagit med
i tabellen (t ex om f har lokalt extremvärde eller är odefinierad eller n̊agot s̊adant).

(d) Vilka funktionsvärden och gränsvärden till f behöver du beräkna för att kunna skissa
f :s graf? Beräkna dessa!

(e) Skissa grafen till f . Se till att bilden blir stor, tydlig och lättläst (ungefär en halv A4
är lämplig storlek). Markera intressanta företeelser p̊a grafen och märk ut dessas x- och
y-koordinater med skalstreck p̊a respektive koordinataxel.

(f) Läs uppgiften ovan en g̊ang till och formulera ett svar där du är noga med att svara p̊a
allt som det fr̊agas efter.

(g) Repetera stegen ovan och lova dig själv heligt och dyrt att du ska följa denna arbetsg̊ang
i varje funktionsundersökning du gör i framtiden. Upprepa löftet för dig själv tills du är
övertygad om att du menar det.

Det vore ett misstag att sluta här och hasta vidare till n̊agon annan uppgift eftersom det är
viktigt att du alltid ser till att lära dig maximalt av varje uppgift du räknar. Använd därför
grafen du ritat till att ocks̊a besvara fr̊agorna nedan.

(h) Ange värdemängden till f .

(i) Lös olikheten f(x) ≥ 0.

(j) Hur m̊anga olika lösningar har ekvationerna f(x) = 0, f(x) = 8 och f(x) = 10?

(k) Ange f :s största och minsta värde.

(l) G̊a nu vidare till uppgift P4.24 och lös den p̊a samma sätt som du löst denna. Försök
att inte titta alltför mycket p̊a lösningen till denna uppgift.



K4) I denna uppgift ska vi bekanta oss med medelvärdessatsen.

(a) Formulera och illustrera medelvärdessatsen.

(b) Sätt f(x) = arctanx. Vad säger medelvärdessatsen om arctanx− arctan y för x > y?

(c) Vilka värden kan f ′(ξ) anta? Formulera ditt svar som en olikhet för f ′(ξ).

(d) Sätt in olikheten fr̊an K4(c) i ditt svar p̊a K4(b). Vad ger detta?

(e) Upprepa K4(bcd) i fallet 0 ≤ y < x ≤ 1. Vilken olikhet leder detta fram till?

K5) Denna uppgift är tänkt att illustrera och öva p̊a den viktiga tekniken att känna igen derivator
vid primitivberäkning.

(a) Betrakta integranden (d v s funktionen innanför integraltecknet) i

∫
3x2

(1 + x3)2
dx.

Kan du hitta en faktor i integranden som är derivata av n̊agot annat uttryck som ocks̊a
ing̊ar i integranden?

(b) Föresl̊a en lämplig ny variabel t att byta till som utnyttjar upptäckten du gjorde i (a).

Beräkna
dt

dx
. Lös ut dt ur detta samband och utför variabelbytet.

(c) Använd ovanst̊aende till att beräkna

∫
3x2

(1 + x3)2
dx.

(d) I

∫
x4 cos(x5) dx är ingen faktor en derivata av n̊agot annat uttryck i integranden. Vi

kan dock änd̊a beräkna denna med samma teknik som i (b) och (c) tack vare att en
faktor i integranden ’nästan’ är en derivata till ett annat uttryck i integranden (med
’nästan’ menas här att faktorn är en konstant g̊anger derivatan). Vilken faktor är detta?

(e) Bryt ut lämplig konstant ur

∫
x4 cos(x5) dx s̊a att din faktor verkligen är derivatan av

uttrycket du hittade i (d). Vilket variabelbyte vill du göra sedan?

(f) Utför variabelbytet och beräkna

∫
x4 cos(x5) dx.

(g) Beräkna

∫
esinx cosx dx med samma teknik som ovan.

K6) Vi ska beräkna

1∫
0

(
1 + e−x

)−1
dx med hjälp av ett variabelbyte.

(a) Använd omskrivningar för att visa att

1∫
0

(
1 + e−x

)−1
dx =

1∫
0

ex

ex + 1
dx.

(b) Observera att faktorn ex i täljaren är derivatan av uttrycket ex i nämnaren. Vilken ny
variabel t kan det allts̊a löna sig att byta till? Hur ser sambandet mellan dt och dx ut
om du gör detta byte?

(c) När vi jobbar med bestämda integraler m̊aste vi komma ih̊ag att gränserna ändras vid
variabelbyten. Beräkna allts̊a de t-värden som svarar mot x-värdena 0 resp. 1 om t är
variabeln fr̊an (b).



(d) Hur ser

1∫
0

(
1 + e−x

)−1
dx ut efter att du gjort bytet i (b)? Räkna inte ut integralen

ännu!

(e) Vilken integral f̊ar du om du istället hade gjort bytet s = 1 + ex?

(f) Beräkna integralerna fr̊an (d) och (e). Observera att de m̊aste bli lika eftersom b̊ada är

lika med v̊ar sökta integral

1∫
0

(
1 + e−x

)−1
dx.



Facit

K1) 0.

K2) Se Sats 4.2 och 4.3 i kursboken.

K3(a) Df = {x ∈ R ; x 6= 1} = ]−∞, 1[∪ ] 1,∞[.

K3(b) f ′(x) =
−4
(
x+ 1

2

) (
x− 5

2

)
(x− 1)2

.

K3(c) Teckentabellen ska se ut s̊a här:

x −1/2 1 5/2

−4 − − − −
x+ 1/2 − 0 + + +
x− 5/2 − − − 0 +

(x− 1)2 + + 0 + +

f ′(x) − 0 + ej
def.

+ 0 −

f(x) ↘ lok.
min. ↗ ej

def.
↗ lok.

max. ↘

K3(d) f(−1/2) = 8, f(5/2) = −16, f(x)→ −∞ , x→ 1+, f(x)→∞ , x→ 1−, f(x)→ −∞ , x→
∞ och f(x)→∞ , x→ −∞.

K3(e)

x

y

−1

2

1 5

2

8

−16



K3(f) Svar: För graf, se ovan. f har ett lokalt minimum i x = −1/2 med det lokala minimivärdet
f(−1/2) = 8 och ett lokalt maximum i x = 5/2 med det lokala maximivärdet f(5/2) = −16.

K3(h) Vf = {y ∈ R ; y ≤ −16 eller y ≥ 8} = ]−∞,−16 ] ∪ [ 8,∞[.

K3(i) x < 1.

K3(j) Ingen, en respektive tv̊a lösningar.

K3(k) B̊ade största och minsta värde saknas.

K4(a) Se Sats 4.10 med tillhörande bild i kursboken.

K4(b) arctanx− arctan y = f ′(ξ)(x− y) =
1

1 + ξ2
(x− y) för n̊agot ξ med y < ξ < x.

K4(c) 0 < f ′(ξ) ≤ 1 d v s 0 <
1

1 + ξ2
≤ 1.

K4(d) 0 < arctanx− arctan y ≤ x− y för x > y.

K4(e)
1

2
(x− y) < arctanx− arctan y < x− y för 0 ≤ y < x ≤ 1.

K5(a) 3x2 är derivatan av 1 + x3 (och även till x3).

K5(b) t = 1 + x3 (t = x3 fungerar ocks̊a och ger liknande räkningar) ger
dt

dx
= 3x2 ⇔ dt = 3x2dx

och

∫
3x2

(1 + x3)2
dx =

∫
dt

t2
.

K5(c) − 1

1 + x3
+ C.

K5(d) x4 är ’nästan’ derivatan av x5 eftersom derivatan av x5 är en konstant g̊anger x4.

K5(e)

∫
x4 cos(x5) dx =

1

5

∫
5x4 cos(x5) dx. Sätt sedan t = x5.

K5(f)

∫
x4 cos(x5) dx =

1

5

∫
cos t dt =

1

5
sin(x5) + C.

K5(g) esinx + C.

K6(b) t = ex och dt = ex dx.

K6(c) t = e0 = 1 när x = 0 och t = e1 = e d̊a x = 1.

K6(d)

1∫
0

(
1 + e−x

)−1
dx =

e∫
1

dt

1 + t
.

K6(e)

1∫
0

(
1 + e−x

)−1
dx =

e+1∫
2

ds

s
.

K6(f) ln
e+ 1

2
.


