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1) En del tror att
d(u, v, w)

d(x, y, z)
betecknar beloppet av funktionaldeterminanten (FEL) och skriver

d(u, v, w)

d(x, y, z)
=∣∣∣∣∣∣det

 u′x u′y u′z
v′x v′y v′z
w′x w′y w′z

∣∣∣∣∣∣ (FEL) istället för
d(u, v, w)

d(x, y, z)
= det

 u′x u′y u′z
v′x v′y v′z
w′x w′y w′z

 (RÄTT).

Däremot är ju dxdydz =

∣∣∣∣ d(x, y, z)

d(u, v, w)

∣∣∣∣ dudvdw (RÄTT) och inte dxdydz =
d(x, y, z)

d(u, v, w)
dudvdw (FEL). En

del har missat detta och f̊ar därför fel tecken i svaret.

Om u, v och w införs som i lösningsförslaget blir sökta integralen I =

∫∫∫
E

1

2
(u − v) · 1

2
dudvdw där

E = {(u, v, w); 0 ≤ u ≤ v ≤ w ≤ 1} (RÄTT). D̊a speciellt u ≤ v i E är allts̊a integranden negativ och
därför m̊aste I < 0 (RÄTT). Varje positivt svar är allts̊a orimligt, men trots detta har en del angett
positiva tal som svar (FEL).

En alternativ lösning f̊as genom att integrara m h a stavar i z-led ty de givna olikheterna ger

I =

∫∫
D̃

 1−3x−y∫
−2x−2y

y dz

 dxdy

där D̃ = {(x, y); 0 ≤ x+ y ≤ x− y ≤ 1} och yttre dubbelintegralen kan sedan lösas genom att rita upp
D̃ och integrera direkt eller genom att byta till variablerna u = x+ y, v = x− y.

2) Många har sv̊art med beteckningarna för partiella derivator. Om vi t ex startar med en funktion
f(y, z) av tv̊a variabler och sedan deriverar med avseende p̊a y f̊ar ju den partiella derivatan f ′y(y, z)

(RÄTT) men många skriver istället f ′(y, z) (FEL) vilket inte är meningsfullt eftersom det inte syns
vilken variabel vi deriverat med avseende p̊a.

Om vi istället startar med en funktion g(z) av en variabel och deriverar med avseende p̊a z f̊as ju
(enligt kurserna i envariabelanalys) derivatan g′(z) (RÄTT), men m̊anga skriver istället g′z(z) (FEL).

Istället för att göra som i lösningsförslaget integrerar en del alla tre ekvationerna p̊a en g̊ang och
försöker sedan ’pussla’ ihop det rätta svaret. Ett s̊adant resonemang kan inte godkännas eftersom det
inte visar att man hittat alla lösningar. Detta m̊aste allts̊a bevisas separat om man använder detta
angreppssätt.

Av samma skäl är det heller inte godkänt att göra räkningarna p̊a kladdpapper och sedan bara lämna
in de rätta svaret.

P̊a andra delen missar en del att v̄ m̊aste vara en enhetsvektor för att u′v̄(1, 1, 1) ska vara meningsfullt.

S̊aledes är v̄ =
1√
6

(1,−1, 2) (RÄTT) och inte v̄ = (1,−1, 2) (FEL).

Enligt sats gäller ju att u′v̄(1, 1, 1) = ∇u(1, 1, 1) · v̄. Snabbaste sättet att komma åt ∇u(1, 1, 1) är att
observera att dess komponenter är precis högerleden i det givna ekvationssystemet, efter att punkten
(1, 1, 1) satts in. Många deriverar dock fram ∇u(1, 1, 1) fr̊an den, fr̊an första delen, funna lösningen.
Detta är först̊as inte fel, tvärtom är det ett utmärkt sätt att kontrollera att man räknat rätt i första
delen av uppgiften. En del jämför dock inte uttrycken för derivatorna som deriverats fram med de
givna högerleden och upptäcker därför inte att de gjort ett räknefel n̊agonstans i lösningen.

3) D̊a D = D1∪D2 där D1 =
{

(x, y); y3 ≤ x ≤ 8 , 1 ≤ y ≤ 2
}

, D2 = {(x, y); 8 ≤ x ≤ 12− 2y , 1 ≤ y ≤ 2}
skriver en del att

∫∫
D

ln y dxdy =

∫∫
D1

ln y dxdy +

∫∫
D2

ln y dxdy =

2∫
1

 8∫
y3

ln y dx

 dy +

2∫
1

 12−2y∫
8

ln y dx

 dy



vilket först̊as inte är fel, men onödigt kr̊angligt. Omskrivningen

∫∫
D

ln y dxdy =

2∫
1

 12−2y∫
y3

ln y dx

 dy

(RÄTT) ger betydligt enklare räkningar.

I än värre trubbel r̊akar de som byter integrationsordning och skriver

∫∫
D

ln y dxdy =

8∫
1

 x1/3∫
1

ln y dy

 dx+

10∫
8

 6−x/2∫
1

ln y dy

 dx (KRÅNGLIGT)

vilket visserligen inte heller är fel, men omskrivningen ger en s̊a kr̊anglig primitivberäkning att nästan
ingen lyckades genomföra den korrekt. Var allts̊a noga med att alltid skriva upp samtliga alternativ
och sedan välja integrationsordning med omsorg.

Många integrerar ocks̊a över helt fel omr̊ade, oftast p g a att en figur saknas helt eller är felritad.

N̊agra beräknar integralen rätt men svarar sedan att I = 16 ln 2− 153

16
areaenheter (FEL) men denna

integral svarar ju inte mot n̊agon area. Möjligen kan den tolkas som volymen under ytan z = ln y och
ovanför D.

4) Här är det viktigt att h̊alla reda p̊a vad som är vinkelrätt mot vad. Om f(x, y) = x3 − 3xy2 är
∇f(2, 1) = (9,−12) = 3(3,−4) (här tappar en del bort 3:an och skriver att (9,−12) = (3,−4) (FEL))
ortogonal mot L. ∇f(2, 1) är därmed parallell med tangentlinjen till Γ i P .

Observera att (4, 3) är ortogonal mot ∇f(2, 1) och därför ocks̊a ortogonal mot dessa tangentlinjer. Vi
kan därför redan nu se att de sökta tangentlinjerna (om de existerar) f̊ar ekvationen 4x+3y = konstant,
vilket underlättar beräkningen en del.

En del försöker ange L:s ekvation p̊a parameterform och skriver

[
2
1

]
+ t

[
4
3

]
(FEL) men detta är

ju bara ena ledet i ekvationen.

5) En del missar att översätta olikheten x ≥ y till de nya variablerna u = x − 2y, v = y och skriver att
x ≥ y ⇔ u ≥ v (FEL) istället för x ≥ y ⇔ x− 2y ≥ −y ⇔ u ≥ −v (RÄTT) och f̊ar därför fel gränser
efter ett ytterligare byte till polära koordinater i (u, v)-planet.

N̊agra översätter olikheten rätt men skriver sedan bytet till polära koordinater ger
3π

4
≤ ϕ ≤ 7π

4

(FEL) men detta är ju fel halva av cirkeln. De korrekta gränserna är −π
4
≤ ϕ ≤ 3π

4
.

Även här förekommer svaret Sökt integral =
5π

2
+ 4 areaenheter (FEL) men inte heller denna integral

svarar mot n̊agon area. I detta fall svarar integralen inte mot n̊agon volym heller eftersom integranden
växlar tecken i D.

6) Även denna g̊ang är det m̊anga som skriver att t ex
∂

∂x

(
∂z

∂u

)
=

∂

∂u

(
∂z

∂x

)
(FEL). Detta fel har jag

skrivit utförligt om i tidigare skrifter av detta slag s̊a jag hänvisar till dessa och till uppgift 2.41 i
exempelsamlingen.

Även produktregeln v̊allar bekymmer. Enligt denna blir
∂

∂x

(
2x
∂z

∂u

)
= 2

∂z

∂u
+ 2x

∂

∂x

(
∂z

∂u

)
(RÄTT)

och inte
∂

∂x

(
2x
∂z

∂u

)
= 2x

∂

∂x

(
∂z

∂u

)
(FEL).

En del redovisar inte sina räkningar, utan skriver bara upp rätt svar nästan helt utan motiveringar
(FEL). Detta kan först̊as inte godkännas eftersom fullständiga lösningar efterfr̊agas.

Efter att ha f̊att den korrekta ekvationen
∂2z

∂v2
= x2ey (RÄTT) integrerar en del som om högerledet

vore oberoende av v och f̊ar
∂z

∂v
= x2eyv + f(u) (FEL). Högerledet kan ju skrivas x2ey = (u − v)ev

och beror därför av v. En korrekt integration ger istället
∂z

∂v
= (u− v + 1)ev + f(u) (RÄTT) efter en

partialintegration.

7) Observera att f ∈ C1 om f , f ′x och f ′y alla är kontinuerliga funktioner. Det räcker allts̊a inte att visa

att f är kontinuerlig. Även f ′x och f ′y m̊aste undersökas.



N̊agra beräknar f ′x(x, y) för (x, y) 6= (0, 0) och visar att lim
(x,y)→(0,0)

f ′x(x, y) = 0 och samma sak för f ′y

(RÄTT s̊a l̊angt) och drar av detta slutsatsen att f ′x och f ′y är kontinuerliga i (0, 0) (FEL). För att f ′x
(t ex) ska vara kontinuerlig i (0, 0) räcker det inte med att lim

(x,y)→(0,0)
f ′x(x, y) existerar. Vi m̊aste ocks̊a

visa att lim
(x,y)→(0,0)

f ′x(x, y) = f ′x(0, 0). För att resonemanget ska g̊a ihop återst̊ar det allts̊a att visa att

f ′x(0, 0) = f ′y(0, 0) = 0 vilket kan göras med definitionen av partiell derivata (se lösningsförslaget).

För att visa att f /∈ C2 räcker det att visa att f ′′xy(x, y) 6= f ′′yx(x, y) i n̊agon punkt (x, y). Dock är
ju f kontinuerligt deriverbar hur m̊anga g̊anger som helst utanför origo och därför gäller likheten
f ′′xy(x, y) = f ′′yx(x, y) för alla (x, y) 6= (0, 0). Om man räknar ut f ′′xy(x, y) och f ′′yx(x, y) och f̊ar att de
är olika för n̊agot (x, y) 6= (0, 0) är det allts̊a ett säkert tecken p̊a att man räknat fel!

Den enda punkt där f ′′xy(x, y) 6= f ′′yx(x, y) skulle kunna gälla är allts̊a (x, y) = (0, 0) och en direkt
beräkning ger (som i lösningsförslaget) att f ′′xy(0, 0) = 1 medan f ′′yx(0, 0) = 0.

Ett alternativt sätt att lösa andra delen är att visa att n̊agon av f :s partiella andraderivator saknar
gränsvärde d̊a (x, y)→ (0, 0).


