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Oppgave 1: Derivasjon med regler

Utfør derivasjonene:
a) d

dx xex

b) d
dx eπx

2

c) d
dx sin(

√
x)

Oppgave 2: Derivasjon med omskrivning

N̊ar du integrerer er det ofte umulig å utføre integrasjonen uten først å skrive om. N̊ar du
deriverer er det i verste fall bare vanskeligere å glemme å skrive om først. Se p̊a:
sin3(x) + cos2(x) sin(x) .
a) Deriver funksjonen uten å skrive om.
b) Deriver funksjonen etter å ha faktorisert ut sin(x) og benyttet sin2(x) + cos2(x) = 1 .

Oppgave 3: Definisjonen av derivasjon

Muligens er det klarere hva som foreg̊ar i denne oppgaven om man tegner en rask skisse.
a) Deriver f(x) = x + 2 ved definisjonen.
b) Deriver g(x) = −x− 2, gjerne uten å bruke definisjonen.
c) Studer h(x) = |x + 2|. Hva ville du si om h′(−1), h′(−2) og h′(−3)?

Oppgave 4: Integrasjon

a) ∫
(ln(x))dx

b) ∫
x− 1

x2 − 2x− 4
dx

c) ∫
1

1− x2
dx

Hint til (c): se hva
1
2

1+x +
1
2

1−x blir p̊a felles brøkstrek.
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Oppgave 5: Integrasjon med omskrivninger

a) ∫
2x3 + 6x2 − 2x− 6

x + 2
dx

b) ∫
sin(2x)(2 sin2(x)− 1)dx

c) ∫
(ln(x2)− 2 lnx)dx

Oppgave 6: Integrasjon som arealberegning

Se p̊a funksjonene f(x) = x
1
2 og g(x) = x2.

a) Skisser funksjonene i samme koordinatsystem for omr̊adet x = −1 til x = 3. Det viktige
her er at skjæringspunkter mellom funksjonene og x-aksen fremg̊ar, samt hvilken av funksjone-
ne som er størst i de ulike omr̊adene. Det er ikke viktig at funksjonene buer helt riktig.

b) Finn arealet mellom funksjonene, det vil alts̊a si ifra det ene skjæringspunktet til det andre.

c) Lag et rektangel med hjørner i de to skjæringspunktene og beregn arealet av dette. Arealet
mellom funksjonene bør være mindre enn arealet av rektangelet. Bruk dette til å undersøke
om svaret ditt er rimelig.

Oppgave 7: Separabel differensialligning

Bonusoppgave! Selv om det st̊ar differensialligning er oppgaven egentlig noks̊a enkel, men kre-
ver at du tør å regne med dx og dy. Finn y(x).

dy

dx
= −2y
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