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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och disposition 
 
Många studenter har under kurserna i en- och flervariabelanalys svårt att förstå det egentliga 

konceptet av integration och derivation. De flesta tror sig ha en bild av vad det innebär och lär sig 

algoritmen för att beräkna dessa, utan att egentligen förstå varför det fungerar. Detta är min 

subjektiva uppfattning efter många samtal om dessa kurser med studiekamrater inom 

lärarprogrammet. En orsak kan vara att bakgrunden till analysen inte presenteras tydligt nog och 

att bevisen ofta stressas förbi till förmån för egen räkning, vilket ju i sig kan vara en god idé, men 

det är ofta svårt för studenter som haft problem med matematiken på gymnasiet att egentligen 

förstå analysen och alla dess delar. Brukligt är att lärare ger en snabb genomgång av konstruktionen 

av Riemannintegralen och hur den kan förstås, medan det finns andra sätt att integrera som kanske 

skulle skapa en djupare bild av vad integration och derivation faktiskt är. Ett av dessa andra sätt är 

Lebesgueintegration, som konceptuellt uttrycker och kan förstås på liknande sätt som gängse 

Riemannintegration, men kanske kan tydliggöra de mer komplicerade delarna av integration. Ett 

annat sätt att närma sig en förståelse för integration är att förklara vad som menas med att en 

funktion är Riemannintegrabel och genom att undersöka nödvändiga och tillräckliga villkor för 

integrabilitet, exempelvis kontinuitet utanför en nollmängd. 

Detta arbete kommer därför ha sin utgångspunkt i de svårigheter som beskrivits ovan och 

kommer utifrån dessa presentera hur den integrationsteori vi ser i dagens läroböcker växt fram och 

hur vi kan förklara en del av detta. Därför presenteras först ett kapitel om modern integrationsteori 

och -notation, där även några identifierade problem och svårigheter inom undervisning återfinns. 

Därefter ges en kortare historisk redogörelse för analysens fundamentalsats där olika matematikers 

bidrag till denna sats lyfts fram. Inom ramen för detta är det framförallt de teorier och notationer 

som ledde fram till Riemannintegralen, den presenterar alltså inte hela utvecklingen inom 

integration och derivering. Däremot kan den historiska utvecklingen av denna hjälpa oss förstå de 

begreppsmässiga svårigheterna i och med detta. 

Vidare tillkommer ett kapitel där Riemann och hans bidrag till integralkalkylen presenteras, 

det vill säga genom Riemannintegralen, ett nödvändigt och tillräckligt villkor för 

Riemannintegrabilitet samt en kortare beskrivning av begreppet nollmängd i detta sammanhang. 

För att få en djupare förståelse av utvecklingen redogörs där också för Darboux precisering av 

densamma. Även Lebegues bidrag till integralkalkylen lyfts fram och till sist förs en avslutande 

diskussion kring de eventuella resultat som går att se utifrån det material som presenterats tidigare 

i arbetet. 
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2 Modern integrationsnotation 
 
I detta kapitel presenteras Analysens fundamentalsats, så som den känns igen i dag och senare 

presentera några vanliga problem som studenter stöter på och några förslag på hur de kan göras 

mer begripliga. 

 

2.1 Analysens fundamentalsats (FTIC) 
 
Nedanstående sats är den som i dag kallas för Analysens fundamentalsats eller för Infinitesimalkalkylens 

huvudsats (eng. Fundamental Theorem of Integral Calculus, FTIC). Den notation som presenteras är 

gängse för kurslitteratur i analys. Satsen visar förhållandet mellan den definita integralen och den 

indefinita integralen, eller generella antiderivatan. En konsekvens av detta förhållande är att det går 

att beräkna definita integraler av funktioner, till vilka vi kan hitta antiderivatan.1  

 
SATS 1. För en funktion f som är kontinuerlig på intervallet [𝑎, 𝑏], gäller  
&
&' ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑓(𝑥), 𝑓ö𝑟	𝑎 < 𝑥 < 𝑏,'

4     (1)	
 
och,	om	𝐹;(𝑥) = 	𝑓(𝑥)		𝑓ö𝑟	𝑎𝑙𝑙𝑎	𝑥	𝑖	[𝑎, 𝑏], 𝑠å:	
	
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎).C
4     (2) 

 
Del 1 är i dag känd som antiderivatadelen av satsen; detta eftersom den visar hur den definita 

integralen används för att konstruera en antiderivata. Del 2 är känd som evalueringsdelen av satsen, 

eftersom den visar hur antiderivatan används för att beräkna den definita integralen.2 Båda delarna 

av satsen är lika användbara; del 1 behandlar derivatan av en integral eftersom den berättar hur vi 

kan differentiera en definit integral med avseende på den övre gränsen; del 2 behandlar integralen 

av en derivata eftersom den berättar hur vi kan evaluera en definit integral, om det går att hitta en 

antiderivata till integranden.3 Vi antar att funktionen 𝑓 är kontinuerlig på ett intervall 𝐼, som 

innehåller punkt a. Vi låter funktionen 𝐹 vara definierad på 𝐼 genom: 

𝐹(𝑥) =	F𝑓(𝑡)	𝑑𝑡.
'

4

 

Då är 𝐹 differentierbar på 𝐼 och F’(x) = f(x), eftersom 𝐹 är en antiderivata av 𝑓	på 𝐼.4 Vi kan nu 

bevisa analysens fundamentalsats: 

 

                                                        
1 Adams, Robert, A., & Essex, Christopher, (2010). Calculus. A complete course. s. 311. 
2 Bressoud, David, M., (2011) Historical Reflections on Teaching the FTIC. s. 99. 
3 Adams, Robert, A., & Essex, Christopher, (2010). s. 312. 
4 Ibid. s. 311. 
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BEVIS 1. Om vi använder derivatans definition kan vi beräkna: 

𝐹;(𝑥) = 	 lim
I→K

𝐹(𝑥 + ℎ) − 𝐹(𝑥)
ℎ  

=	 lim
I→K

1
ℎ	(

F 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 − F𝑓(𝑡)𝑑𝑡
'

4

)
'NI

4

 

=	 lim
I→K

1
ℎ
F 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
'NI

'

 

= lim
I→K

O
I
ℎ𝑓(𝑐),  för något 𝑐 = 𝑐(ℎ) (beroende på ℎ) 

  mellan 𝑥 och 𝑥 + ℎ 
= lim

Q→'
𝑓(𝑐)  eftersom 𝑐 → 𝑥 är som ℎ → 0 

= 𝑓(𝑥)  eftersom 𝑓 är kontinuerlig. 
 
Om 𝐺;(𝑥) = 𝑓(𝑥) så 𝐹(𝑥) = 𝐺(𝑥) + 𝐶 på 𝐼 för någon konstant 𝐶. Därav, 
 
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐹(𝑥) = 𝐺(𝑥) + 𝐶'
4 . 

 
Låt 𝑥 = 𝑎 och erhåll 0 = 𝐺(𝑎) + 𝐶, så 𝐶 = −𝐺(𝑎). Låt nu 𝑥 = 𝑏 och få 
 
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐺(𝑏) + 𝐶 = 𝐺(𝑏) − 𝐺(𝑎)C
4 . 

 
Det går självklart att byta ut 𝑡 mot 𝑥 (eller någon annan variabel) i integralen i vänster led.5 
 

 

2.1.1 Problem och svårigheter 
 
Ett stort problem med själva formuleringen av analysens fundamentalsats är att få studenter förstår 

den. Den mest vanliga tolkningen är att integration och derivering är motsatta processer, vilket 

också är ett rimligt antagande, eftersom de bakomliggande förklaringarna till varför del ett av satsen 

ser ut som den gör, sällan ges. De problem som då uppstår är att man antar att denna sats är den 

bestämda integralen och att den är definierad som ett gränsvärde bestående av så kallade 

Riemannsummor. De flesta studenter tolkar den bestämda integralen som skillnaden mellan 

värdena av antiderivatan (notera den bestämda artikeln).6 En ytterligare intressant iakttagelse är att 

ingen av de stora matematikerna på 1700- och 1800-talen, som presenteras närmare i nästa kapitel, 

refererade till denna sats som ”fundamental”. Endast ett fåtal nämner ordet ”fundamental” i 

samband med satserna om integrabilitet.7  

Enligt Bressoud8 kommer det aldrig att vara tillräckligt att introducera integration som ett 

gränsvärde av summor, eftersom det är konceptuellt komplext att förstå. Om målet är att studenter 

skall förstå integration som ett gränsvärde, så måste de få arbeta med dessa summor i kontexter 

                                                        
5 Adams, Robert, A., & Essex, Christopher (2010). s. 311f. 
6 Bressoud, David, M. (2011). s. 99. 
7 Ibid. s. 100. 
8 Ibid. s. 111. 
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som leder till att uppskatta betydelsen av denna definition. Vidare menar Bressoud9 att arbeta med 

Riemannsummor inte är samma sak som att tvinga studenterna till att beräkna arean under en 

parabel genom att använda kvadratsummor. Det finns en allmän uppfattning att studenter som har 

kämpat sig genom detta, därför kommer att uppskatta den beräkningsmässiga lättnaden av att 

använda analysens fundamentalsats, vilket ofta inte alls är fallet. Om det finns en önskan om att 

studenter skall känna eller se ett intellektuellt behov av att beräkna gränsvärden för 

Riemannsummor, så borde det, inom kurser för analys, finnas ett omfattande antal övningar. 

Övningar som är bra och obekanta och som involverar progression, det vill säga problem som 

kräver tankeverksamhet i att konstruera approximationer och problem som innehåller 

Riemannsummor, men är tillämpade för att passa studentens studier. Dessa problem måste 

skräddarsys till studenterna, så de är utmanande, men inte överväldigande.10 Lärare måste också 

påminna studenter om att: 

 
1. den bestämda integralen bara är genvägen till att egentligen beräkna Riemannsummor 
2. del 1 i analysens fundamentalsats betyder att vi kan använda dessa gränsvärden för att 

producera en antiderivata för någon (inte bara en) kontinuerlig funktion 
3. del 2 i analysens fundamentalsats betyder att när antiderivatan är känd, kan detta gränsvärde 

beräknas i termer av just den antiderivatan.11  
 

Till sist menar också Bressoud12 att det kan vara bra att tydliggöra den historiska utvecklingen av 

integralen. Exempelvis genom att visa på de dynamiska och geometriska skillnader samt likheter 

och hur dessa växte fram jämte varandra. För att göra detta måste det först fokuseras på den 

dynamiska förståelsen, för att sedan gå vidare till det geometriska åskådliggörandet av satsen.13 

Detta diskuteras närmare in på detta i nästkommande kapitel, där detta behandlas genom den 

historiska utvecklingen av analysens fundamentalsats. 

  

                                                        
9 Ibid. s. 111. 
10 Bressoud, David, M., (2011) s. 112. 
11 Ibid. s. 112. 
12 Ibid. s. 112. 
13 Ibid. s. 112. 
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3 Historisk tillbakablick 
 

3.1 Newton (1643–1727) och Leibniz (1646–1716) 
 
Mellan 1660- och 1680-talen utvecklade Isaac Newton och Gottfried Wilhelm von Leibniz det som 

vi känner igen som infinitesimalkalkylen. De utvecklade, mer eller mindre oberoende av varandra, 

två olika versioner, som kan vara problematiska att jämföra med varandra, då de utvecklades 

parallellt, men båda bidrog till att forma dagens integralkalkyl.14 Newton arbetade med sina idéer 

inom analysen i Lincolnshire mellan åren 1665 och 1666. Newtons resultat om 

förändringshastighet av areor återfinns i skriften The October 1666 Tract on Fluxions, skriven två år 

innan Geometriae pars universalis publicerades. I problem nummer fem funderar Newton över dessa 

bitar, som alltså senare kommer att kallas för analysens fundamentalsats.15  

För att kunna förstå integration och derivata som den beskrevs på 1600-talet, måste det först 

konstateras att de inte beskrevs som operatorer eller funktioner, som i dag. I stället för funktioner 

var objekten definierade som kurvor. Integraler förstods som areor under kurvorna och derivatan 

definierades som förhållandet mellan sidorna av den karakteristiska triangeln, triangeln som formas 

av den horisontala axeln och linjesegmentet från denna axel till motsvarande punkt på kurvan och 

linjetangenten till kurvan vid den punkten. 

I stället för att begränsa sig till derivatorna arbetade Leibniz med differentialtriangeln, en 

triangel som liknar den karakteristiska triangeln, men med sidor som representerar differentialerna 

av variablerna och lutningen av hypotenusan representerande derivatan. Bakom denna geometriska 

bild av analysen finns även en dynamisk förståelse som ser integration som en summering av en 

kvantitet – beskriven av förändringshastigheten. Detta var Newtons ståndpunkt när han talade om 

flöden och förändringshastigheten hos dessa. Leibniz använde integration som en summering av 

infinitesimala areor. Newton använde geometriska modeller för att resonera kring förhållandet 

mellan acceleration, hastighet och avstånd.16 Dessa bitar kring dynamisk och geometrisk förståelse 

av begreppet förklaras närmare nedan. 

Newtons första systematiska matematiska bidrag hade titeln De analysi per aequationes numero 

terminorum infinitas. I denna började han med en kort sammanfattning av sina upptäckter och 

presenterade tre regler: 

 
 

                                                        
14 Guicciardini, Niccolò, (2003). Newton’s Method and Leibniz’s Calculus. I: Jahnke, Hans Niels, (2003). A history 
of Analysis. s. 73. 
15 Bressoud, David, M., (2011) s. 116. 
16 Bressoud, David, M., (2011) s. 100. 
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(1) Om y = axm/n, så är arean under y (an)/(n+m)xm/n+1. 
(2) Om y är given av summan av flera termer (även ett oändligt antal termer),  

y = y1 + y2 + …, så är arean under y given av summan av areorna av de motsvarande termerna. 
(3) För att beräkna arean under en kurva f(x,y) = 0, måste man utveckla y som en summa av termer på formen 

axm/n och applicera regel nummer (1) och regel nummer (2).17 
 

Det mest kända resultatet gällande kvadrering av kurvor, det vill säga integration, fick Newton 

genom analysens huvudsats, vilken han presenterade år 1665. Newton refererade då till två 

bestämda kurvor: 

 

𝑧 = 	 '
V

4
	 och 𝑦 = 	 X'

Y

4
	. 

 

Dessa är dock helt och hållet generella; 𝑦 är lika med 𝑧: 𝑠 lutning och är definierad som: 

 

𝑏𝑔 = 𝑑ℎ
𝑚𝛽
Ω𝛽  

 

där 𝑏𝑔 är en ordinata till kurvan 𝑦, och 𝑚𝛽 och Ω𝛽 är infinitesimala ökningar av 𝑧 och 𝑥, medan 

𝑑ℎ är ett enhetslinjesegment.18 

Numera tenderar vi att slå ihop de geometriska och dynamiska sidorna av analysen. 

Egentligen är den enda stora skillnaden om vi ser den oberoende variabeln som betecknar ett 

avstånd eller förfluten tid. Konceptuellt är de dock åtskilda. Analysen utvecklades på grund av att 

de geometriska och dynamiska uppfattningarna av integralen och derivatan ansågs som uttryck för 

generella principer, men det tog lång tid att komma fram till detta.19 

 

 

3.1.1 Newton och den dynamiska analysen 
 
Den dynamiska förståelsen av analysens fundamentalsats ser funktionen som ska integreras som 

förändringshastigheten och den definita integralen som resultatet av denna förändring. Det mest 

kända exemplet av denna förståelse visar derivatan som en hastighet. Newton frågade efter att hitta 

ursprunget till den krökta linje, vars area kan uttryckas med någon given ekvation. Alltså – om vi 

har ett uttryck för en area under en kurva, som en funktion y, av abskissan (avståndet ab i figuren 

                                                        
17 Guicciardini, Niccolò, (2003). s. 76. 
18 Ibid. s. 76f. 
19 Bressoud, David, M., (2011). s. 100. 
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nedan), hur kan vi då hitta ekvationen till den begränsande kurvan? Newtons lösning är att 

observera att rörelsen, med vilken y ökar, blir 𝑏𝑐 = 𝑞, ordinatan till kurvan. Detta är alltså 

antiderivatadelen av analysens fundamentalsats; förändringshastigheten av arean är given av 

ordinatan till den begränsande kurvan.20 

 
 
    c 
 
    q 
   y 
 
     a  b 
    
 

FIGUR 1. Newtons illustration av beviset till analysens fundamentalsats.21 
 

Evalueringsdelen av analysens fundamentalsats finner vi i problem nummer sju i Newtons skrift. 

Av lösningen från ovanstående problem, om att hitta ekvationen till den begränsade kurvan, får vi 

att den kända ordinatan bc är förändringshastigheten för denna area. Newton illustrerar senare 

fördelarna med denna metod genom att ge ett icke-trivialt exempel, arean under kurvan: 

 

𝑦 = 4'
√4Y`	'Y

, 

 

Ett problem som var lättlöst, eftersom Newton tidigare visade att flödet eller derivatan av  

 

abQ
cC
d √𝑎 + 𝑏𝑥c är Q'e

'√4N	C'e
.22 

 

 

3.1.2 Leibniz och analysens fundamentalsats 
 

Leibniz sökte arean under en kurva och demonstrerade därför hur det går att konstruera en extra 

kurva där lutningen (förhållandet mellan sidorna av den karakteristiska triangeln) är proportionell 

mot den vertikala höjden av ursprungskurvan – den vertikala höjden dividerad med en konstant a.  

                                                        
20 Bressoud, David, M., (2011). s. 103f. 
21 Bressoud, David, M., (2011). s. 104. 
22 Ibid. s. 104. 
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Detta öppnar upp för möjligheten att använda ett argument för summering, för att visa att arean 

ifråga är proportionell mot ordinatan av den motsvarande kurvan. Om en formel för den 

motsvarande kurvan är känd, så implicerar det att det finns en formel för arean. I dag skulle vi säga 

att om vi kan hitta en funktion 𝐹, för vilken ursprungskurvan kan beskrivas av 𝑦 = 𝐹′(𝑥), då är 

arean beskriven i termer av 𝐹, och därmed får vi evalueringsdelen av analysens fundamentalsats, 

alltså del 2.23 Se figur: 

 

                            T 

              H.    (H)  

   

       

              A            F.      (F) 

  

              B      

                 C.     E 

             (B)              (C’) (C) 
FIGUR 2. Leibniz illustration av beviset till analysens fundamentalsats.24 

 

Linjen A(F) är den horisontella axeln (x-axeln) och linjen T(B) är den vertikala axeln (y-axeln). Den 

skiljer sig dock från det koordinatsystem vi använder i dag, eftersom y-axeln antar positiva värden 

både under linjen A(F) och ovanför densamma. Således är det under kurvan AH(H) som vi vill 

hitta arean och C(C’) är kurvan, vars derivata i C är lika med FH, som i sin tur är ordinatan till 

kurvan AH(H). Kurvan C(C’) förutsätts här vara konstruerad sådan att derivatan i C är lika med 

FH. Leibniz har alltså här tagit grafen av antiderivatan och speglat den tvärs över den horisontella 

axeln (x-axeln). Värdena som fås ur kurvan C(C’) är växande, eftersom avståndet från x-axeln är 

växande.25 Poängen med detta resonemang är således att arean ges av ändringen i värdet hos 

andraderivatan. 

Kurvan C(C’) är konstruerad så att förhållandet på sidorna av den karakteristiska triangeln, 

TB : BC, är lika med förhållandet FH : a (en konstant längd). Det vill säga: 

 

𝑇𝐵 ∶ 𝐵𝐶 = 𝐹𝐻 ∶ 𝑎  
(TB förhåller sig till BC så som FH förhåller sig till a) 

                                                        
23 Bressoud, David, M., (2011). s. 101. 
24 Ibid. s. 101. 
25 Ibid. s. 101. 
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Leibniz antar nu att kurvan AH(H) är specificerad av ett förhållande mellan z (uppåtgående vertikal 

förskjutning) och y (horisontell förskjutning), så att FH = z och AF = y, medan kurvan C(C’) är 

specificerad genom ett förhållande mellan x (nedåtgående vertikal förskjutning) och y. Leibniz antar 

att den andra kurvan passerar genom punkten y = 0 och x = 0. Den differentiella tringeln är given 

av CE(C) med dy = CE = F(F) och dx = E(C). Deras förhållande är lika med förhållandet mellan 

sidorna av den karakteristiska triangeln: 

 

𝑇𝐵 ∶ 𝐵𝐶 = 𝑑𝑥 ∶ 𝑑𝑦. 

 

Om vi kombinerar ovanstående ekvation med den föregående får vi: 

 

𝑑𝑥 ∶ 𝑑𝑦 = 𝑧 ∶ 𝑎, eller 𝑎	𝑑𝑥 = 𝑧	𝑑𝑦. 

 

Produkten z dy är arean FH(H)(F), medan produkten a dx är arean av rektangeln med höjd E(C) 

och bredd a. Om vi summerar dessa till arean, får vi att 𝑎𝑥 = 	∫ 𝑧	𝑑𝑦. Med andra ord är arean av 

AHF lika med arean av rektangeln, vars höjd är FC och vars bredd är konstanten a. Arean 

definierad av ∫ 𝑧	𝑑𝑦 är lika med förändringen i värdet av antiderivatan över intervallet AF.26 

 

 

3.2 Leonhard Euler (1707–1783) 
 
När Euler endast var 14 år gammal påbörjade han sina studier vid Basels universitet i Schweiz, där 

han sedermera fick en av dåtidens stora matematiker Johann Bernoulli (1667–1748) som 

handledare. En av hans tidigare matematiska triumfer var lösningen på det så kallade 

Baselproblemet som hade förbryllat matematiker det senaste århundradet. Problemet var att 

bestämma det exakta värdet av en oändlig serie. Det var dock inte förrän han blev stationerad i 

Berlin som hans stora matematiska arbeten publicerades och däribland fanns bland mycket annat 

ett bevis till analysens fundamentalsats.27 I Eulers Introductio in analysin infinitorum från 1748 finner 

vi för första gången en systematisk behandling av logaritmer som exponenter samt trigonometriska 

funktioner som numeriska förhållanden snarare än tidigare gängse linjesegment. Utifrån denna bok 

                                                        
26 Bressoud, David, M., (2011). s. 101f. 
27 Dunham, William, (1999). Euler – The Master of Us All, s. 19-24. 
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följde sedan Institutiones calculi differentialis (1755) och Institutiones calculi integralis (1768–1770). Det var 

alltså i Eulers första bok som funktionskonceptet för första gången spelade en avgörande roll.28 

Eulers idé om att sätta funktionsbegreppet i fokus var ett anmärkningsvärt steg framåt i 

utvecklingen av analysens fundamentalsats, även om Bernoulli och andra matematiker hade 

snuddat vid det tidigare. Euler skiljde mellan algebraiska, det vill säga polynomiella, och 

transcendentala funktioner genom att klassificera dem – algebraiska funktioner kan delas in i 

irrationella och rationella och så vidare. De transcendentala funktionerna är de som inte är 

algebraiska, som de exponentiella och logaritmiska till exempel är. 29 

 
 

3.3 Augustin Louis Cauchy (1789–1857) 
 
I Cauchys avhandling Sammanfattning av lektioner i infinitesimalkalkyl från 1823 ger han ett omfattande 

bidrag till infinitesimalkalkylens utveckling och samtidigt ett modernt bevis för analysens 

huvudsats; detta bevis förenar de två grundläggande grenarna, differentialkalkyl och integralkalkyl, 

inom analysen.  

I Cauchys avhandling återfinns en tydlig definition av derivata och han definierade derivatan 

för 𝑓(𝑥) som gränsvärdet för differenskvoten, vilket är samma definition som återfinns i 

kursböcker för gymnasiet och universitetet i dag. Cauchys handledare, Joseph-Louis Lagrange 

(1736–1813), formulerade sig i stället i termer av kurvors grafer och såg enbart derivatan som 

tangenten till en kurva och för att bestämma derivata sökte Lagrange efter de deriveringsregler som 

krävdes. Lagrange metod är alltså egentligen den geometriska definitionen av derivata, medan 

Cauchy utvecklade en icke-geometrisk definition av denna. Parallellt med utvecklingen av 

derivatans definition förtydligade Cauchy notationen och definitionen av integralen i beräkningarna 

– det vill säga i analysens huvudsats. Det är alltså Cauchy som först ger en självständig definition 

för just integrering, där derivering inte samtidigt nämns. Cauchy fastställde följaktligen ett sätt att 

beräkna integralen för f(x) i intervallet x = a till x = b, för en kontinuerlig funktion f.30 Han 

introducerade därmed definitionen med gränser för den definita integralen och i kapitel 21 

påpekade han att han framgent enbart skulle komma att studera kontinuerliga funktioner. Han 

formulerade det som i dag skulle kallas för vänsterledet i en Riemannsumma 

 
(𝑥O − 𝑥K)𝑓(𝑥K) + (𝑥b − 𝑥O)𝑓(𝑥O) + ⋯+ (𝑥 −	𝑥c`O)𝑓(𝑥c`O) 

                                                        
28 Edwards, C.H., Jr., (1979). The Historical Development of the Calculus, s. 269f. 
29 Jahnke, Hans Niels, (2003). Algebraic Analysis in the 18th Century. I: Jahnke, Hans Niels, (2003). A History of 
Analysis. s. 113f. 
30 Pickover, Clifford, A., (2009). 250 milstolpar i matematikens historia. s. 220. 
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och använder satsen för mellanliggande värden (Bolzanos sats) för att visa att var och en av dessa 

summor kan uttryckas som (𝑋 −	𝑥K)𝑓(𝑥K + 𝜃(𝑋 − 𝑥K)) för något 𝜃, strikt liggande mellan 0 och 

1. Han visar också att detta uttryck har ett gränsvärde när intervallen blir små och n mycket stort. 

Det följer sedan 20 sidor i avhandlingen med resultat om definita integraler innan han går in på 

indefinita integraler och definierar då 

 
ℱ(𝑥) =	  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥	'

'o
. 

 

Han använder sedan medelvärdessatsen för integraler, det vill säga 

 
ℱ(𝑥 + 𝑎) − ℱ(𝑥) = 𝑎	𝑓(𝑥 + 𝜃𝑎), för något 𝜃, 0 < 𝜃 < 1	, 

 
samt antagandet att 𝑓 är kontinuerlig för att visa att ℱ;(𝑥) = 𝑓(𝑥), som vi känner igen som 

antiderivatan i analysens fundamentalsats. Cauchy bevisar sedan att en funktion vars derivata är 0 

måste vara en konstant och att det därför är en konstant som skiljer två olika antiderivator på 𝑓 åt. 

Eftersom ℱ är antiderivatan till 𝑓, följer det att om 𝐹 är en godtycklig antiderivata till 𝑓:  

𝐹(𝑥) − 𝐹(𝑥K) = 	ℱ(𝑥) − 	ℱ(𝑥K) = 	F 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
'

'o
, 

evalueringsdelen av analysens fundamentalsats. Cauchys tanke med detta bevis var att slå fast 

kopplingen mellan hans definition av den definita integralen och den allmänna utformningen av 

integralen som en antiderivata.31 

 

 

 

  

                                                        
31 Bressoud, David, M., (2011). s. 107f. 
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4 Bernhard Riemann (1826–1866) 
 
Bernhard Riemann föddes i september 1826 i Dannenberg i dåvarande kungadömet Hannover. 

Han var son till en präst, vars högsta önskan var att han skulle förkovra sig i teologi, istället för 

matematik som han vigde hela sitt vuxna liv åt.32  

Riemann gick gymnasiet i både Hannover och Lüneburg och studerade sedan i Göttingen 

ett år, 1846-1847, sedan i Berlin mellan år 1847 och 1849, för att sedan återvända till Göttingen 

mellan 1849 och 1851. I Göttingen påbörjade han också sitt arbete om trigonometriska serier och 

hade den framgångsrike professor Gauss som handledare. Vid universitetet i Göttingen framlade 

Riemann även sin doktorsavhandling år 1851.33  

I december 1853 blev skriften Über die Darstellbarkeit einer Funktion durch eine trigonometrische 

Reihe färdig, i vilken han uppvisar sina resultat, bland annat inom integrationsteori. 34 Skriften Über 

die… publicerades dock inte förrän 1868 av Dedekind. I denna utvidgar Riemann också Cauchys 

tidigare definition av integraler genom att förkasta påståendet om att en nödvändighet för 

integrabilitet är att de måste vara kontinuerliga.35 

1857 blev Riemann, som Dirichlets efterföljare, professor vid universitetet i Göttingen, men 

insjuknade inte långt därefter och tillbringade den största delen av sin sista tid i Italien, där han 

också avled år 1866.36  

 

 

4.1 Riemannintegralen 
 
För de flesta som studerar matematik nämns namnet Riemann för första gången vid integralens 

definition. Newton, Leibniz och Cauchys tidigare bidrag till integralteorin är såklart också viktiga, 

men det är Riemanns definitioner som än i dag är intressanta att framhålla när analysens 

fundamentalsats ska introduceras. 

Precis som Cauchy, började Riemann med partitionen 𝑎	 = 	 𝑥c 	< 	… 	< 	 𝑥c 	= 	𝑏 av 

intervallet [𝑎, 𝑏]. Däremot konstruerade Riemann sedan ett antal summor: 

                                                        
32 Laugwitz, Detlef, (1996). Bernhard Riemann. s. 29. 
33 Ibid. s. 1, s. 13. 
34 Hochkirchen, Thomas, (2003). Theory of Measure and Integration from Riemann to Lebesgue. I: Jahnke, Hans 
Niels, (2003). A history of Analysis. s. 263. 
35 Chae, Soo Bong, (1980). Lebesgue Integration. s. 38. 
36 Laugwitz, Detlef, (1996). s. 13. 
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𝑆 = 	r𝛿t 	 ∙ 𝑓(𝑥t`O
c

tvO

+	𝛿t𝜖t	), 

 

där 𝛿t = 	 𝑥t −	𝑥t`O	(𝑖 = 1,… , 𝑛) och 𝜖t är positiva rationella tal, 𝜖t 	≤ 1. Enligt Riemann själv, 

vilket är tydligt enligt notationerna, berodde dessa summor på valet av intervall 𝛿 och kvantiteterna 

𝜖.37 Efter att ha gjort detta, behövde Riemanns definition av integralen bara ett ytterligare steg. 

 
DEFINITION 1. Om ovan nämnda summor har egenskapen att hur än 𝛿 och 𝜖 väljes, kommer de 
infinitesimalt nära ett fixt gränsvärde A, när talen 𝛿 blir infinitesimalt små, betecknas detta gränsvärde 
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥C
4 .  

 
Om Riemannsummorna alltså konvergerar mot ett fixt reellt tal A med ökad förfining av 

partitionen och oberoende av valet av punkterna 𝑥t`O +	𝜖t(𝑥t −	𝑥t`O), 𝜖t 	 ∈ (0,1) ∩ 𝑄, då kan 

det sägas att 𝑓 är integrabel på intervallet [𝑎, 𝑏] och 𝐴	är definierad som dess integral.38 I denna 

definition blir alltså tydligt att Riemann går ett steg längre än Cauchy gör i sina formuleringar av 

integraler. Cauchy definierade enbart integralen för kontinuerliga funktioner, medan Riemann i 

stället här introducerade en ny typ av funktioner – integrabla funktioner.  

Om ovan nämnda summor inte konvergerar unikt, så är inte uttrycket ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥C
4  

meningsfullt, ett exempel på detta är fallet när funktionen 𝑓(𝑥) blir oändligt stor – när argumentet 

närmar sig ett värde 𝑐 på intervallet (𝑎, 𝑏). I detta fall är 𝑓 inte begränsad. Frågan är alltså när en 

funktion, enligt Riemann, är integrabel och när den inte är det.39  

 

 
4.1.1 Darboux precisering 
 
Den franske matematikern och fysikern Gaston Darboux föddes 1842 i Nîmes, Frankrike.40 

Darboux arbetade som lärare fram till 1872 när han återvände till École Normale, där han också 

tidigare hade studerat. Mellan 1872 och 1879 förfinade och preciserade han sedermera i ett antal 

arbeten bland annat Riemanns teori om integrabla och icke-integrabla funktioner. Darboux arbeten 

                                                        
37 Riemann, Bernhard, (1854). Über die Darstellbarkeit einer Funktion durch eine trigonometrische Reihe. 
   Hämtat i Jahnke, Hans Niels (2003). A history of Analysis. s. 263f. 
38 Ibid., s. 264f. 
39 Ibid. 
40 Leche, V. et. al. (1906) Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi. s. 1388. 
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behandlade främst differentialgeometri, men introducerade alltså integrationsteorin i ett arbete om 

differentialekvationer år 1870.41 

Darboux betraktade (ett antal) explicit begränsade funktioner 𝑓	– det vill säga de funktioner som 

uppfyller 𝐴	 ≤ 𝑓(𝑥) ≤ 𝐵	𝑑ä𝑟	𝐴, 𝐵, 𝑥	 ∈ 	ℝ. För dessa funktioner visar Darboux som första steg 

att för ett intervall [𝑥K; 𝑥O] existerar det tre tal 𝑚,𝑀, Δ	 ∈ 	ℝ, där 𝑚 ∈ 	ℝ är den största undre 

gränsen och 𝑀 ∈ ℝ	är den minsta övre gränsen av 𝑓:s värden på [𝑥K; 𝑥O].  

Darboux kallar här Δ ∶= 𝑀 −𝑚 för 𝑓:s oscillation på det motsvarande intervallet. Darboux 

förtydligar sedan att dessa värden inte nödvändigtvis nås av 𝑓, så det måste göras en distinktion 

mellan minimum och infimum samt mellan maximum och supremum. 

För godtyckligt valda begränsade funktioner 𝑓, för något intervall [𝑎, 𝑏] ⊂ 	ℝ och för 

godtyckliga partitioner 𝑎 = 	𝑥K < ⋯ <	𝑥c = 𝑏 på dessa intervall, kan följande uttryck betraktas: 

 

𝑀(𝑛) ≔ 	𝑀O𝛿O +⋯+	𝑀c𝛿c,	

𝑚(𝑛) ≔ 	𝑚O	𝛿O +⋯+	𝑚c𝛿c,	

Δ(𝑛) ≔	ΔO𝛿O +⋯+	ΔcΔδc. 

 

Här är 𝛿t ∶= 	𝑥t −	𝑥t`O	(1	 ≤ 𝑖	 ≤ 𝑛) längden av det 𝑖:te intervallet och 𝑚t,𝑀t och Δt är 

motsvarande summor, och således Δ(𝑛) = 𝑀(𝑛) −𝑚(𝑛) och Δt 	≤ 𝐵 − 𝐴.  

Det som dock skiljer sig från Riemanns teori är att han visar på konvergens mot finita gränser 

av värdena på 𝑀(𝑛), 𝑚(𝑛) och Δ(𝑛), när 𝑛	 → ∞ och 𝛿t 	→ 0, enbart beroende på 𝑎, 𝑏, och 𝑓	och 

därmed kan övre och undre integraler definieras för första gången.42 Vi kan nu definiera 

underintegralen som: 

 

F𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ∶= 	 lim
c	→	�

r𝑚t𝛿t

c

tvO

C

4

 

 

Och den övre integralen som: 

 

F𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ∶= 	 lim
c	→	�

r𝑀t𝛿t.
c

tvO

C

4

 

                                                        
41 Hager, Willi, H., (2009). Hydraulicians in Europe 1800-2000 Volume 2. s. 934. 
42 Hochkirchen, Thomas, (2003). s. 270f. 



 16 

 

Denna precisering på Riemanns teori om oscillation leder Darboux till en självklar klassifikation av 

funktioner – nämligen att göra skillnad mellan dessa funktioner för vilka 𝑓: 

 

lim
c	→	�

Δ (𝑛) = 	F𝑓(𝑥)𝑑𝑥 −	
C

4

F 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
C

4

= 0 

 

och därmed gäller även: 

 

F𝑓(𝑥)𝑑𝑥
C

4

= F𝑓(𝑥)𝑑𝑥
C

4

 

 

samt alla de övriga. På detta vis kan Darboux nu omformulera Riemannintegralen. För en partition 

𝑎 = 	𝑥K < ⋯ <	𝑥c = 𝑏 med intervall av längd 𝛿t ∶= 	 𝑥t −	𝑥t`O	(1 ≤ 𝐼 ≤ 𝑛) och de reella talen 

𝜃t ∈ [0,1], betraktar Darboux nu de så kallade Darbouxsummorna som  

 

𝑆(𝑛, 𝛿, 𝜃) = 	r𝛿t𝑓(𝑥t`O +	𝜃t𝛿t)
c

tvO

, 

 

enbart beroende av 𝑛, 𝛿 = (𝛿t, … , 𝛿c) och 𝜃 = (𝜃O, … , 𝜃c). Eftersom  

 

𝑓(𝑥t`O +	𝜃t𝛿t) ∈ [𝑚t,𝑀t] 
 

alltid är sann, så följer att 𝑚(𝑛) ≤ 𝑆(𝑛, 𝛿, 𝜃) ≤ 𝑀(𝑛). Med andra ord kan vi beskriva det med 

hjälp av följande sats: 

 
SATS 2. Darbouxsummorna konvergerar mot en unik gräns (oberoende av 𝛿 och 𝜃), om och endast 

om Δ(𝑛) går mot noll, vilket sker, om ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥C
4 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥C

4  uppfylls.43 

 
 
 
 

                                                        
43 Darboux, Gaston, (1875). Mémoire sur les functions discontinues. Hämtad i: Jahnke, Hans Niels (2003). A 
history of Analysis. s. 39f. 
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4.2 Riemannintegrabilitet 
 

SATS 3. Låt 𝑓 vara en begränsad funktion på [𝑎, 𝑏]. För en partition 𝑃 på [𝑎, 𝑏] skriver vi 
 

𝑆(𝑃; 𝑓) = 	∑ 𝑓�𝜀���𝑥� − 𝑥�`O�,c
�vO  där 𝜀�  tillhör intervallet [𝑥�`O, 𝑥�] 

 
som en Cauchy-summa. Om lim

|�|→K
𝑆(𝑃; 𝑓) existerar som ett unikt tal, så säges 𝑓 vara Riemannintegrabel 

på [𝑎, 𝑏]. Gränsvärdet lim
|�|→K

𝑆(𝑃; 𝑓) kallas för den definita Riemannintegralen av 𝑓 på [𝑎, 𝑏] och skrives 

som 
 

∫ 𝑓(𝑥)	𝑑𝑥C
4   eller  ∫ 𝑓C4 .44 

 

Vidare i detta kapitel presenteras ett resultat om ett nödvändigt och tillräckligt villkor för 

Riemannintegrabilitet, såsom Riemann själv presenterade det år 1854, men också i modernare 

termer med hjälp av Darboux formulering av satsen. 45 Ett försök att närmare definiera vad en 

nollmängd faktiskt är ges också. 

 

4.2.1 Nollmängd 
 

SATS 4. Ett tillräckligt och nödvändigt villkor för Riemannintegrabilitet av en begränsad funktion 𝑓 
över [𝑎, 𝑏] är det att om 𝜀 > 0 och 𝛿 > 0, så existerar en partition 
 

𝑃:𝑎 = 𝑥� < 	𝑥O < ⋯ < 𝑥c = 𝑏 
 

så att den totala längden av delintervallen [𝑥�`O, 𝑥�], för vilken oscillationen 𝜔� är större än 𝜀 är 
mindre än 𝛿.46 
 

Satsen ovan är alltså så som Riemann själv beskrev villkoret för Riemannintegrabilitet år 1854, men 

för att lättare kunna förstå den presenteras här nu en litet modernare formulering av detta enda 

villkor för Riemannintegrabilitet.47 

För en begränsad funktion 𝑓 på [𝑎, 𝑏], förbinder vi med varje partition 𝑃 på [𝑎, 𝑏], 𝑃: 𝑎 =

𝑥K < 	𝑥O < ⋯ < 𝑥c = 𝑏, de övre och undre Darbouxsummorna: 

 

𝑆̅(𝑃; 𝑓) = ∑ 𝑀�(𝑥� − 𝑥�`O)c
�vO  𝑀� = 𝑠𝑢𝑝�𝑓(𝑥) ∶ 	 𝑥�`O 	≤ 	𝑥	 ≤ 	 𝑥��  

𝑆̅(𝑃; 𝑓) = ∑ 𝑀�(𝑥� − 𝑥�`O)c
�vO  𝑚� = 𝑖𝑛𝑓�𝑓(𝑥) ∶ 	 𝑥�`O 	≤ 	𝑥	 ≤ 	 𝑥�� 

 

Om partitionen 𝑃 ersätts med en finare partition 𝑃′, det vill säga 𝑃′ ⊃ 𝑃, då är: 

                                                        
44 Chae, Soo Bong, (1980). s. 38. 
45 Ibid. s. 38-41. 
46 Ibid. s. 41. 
47 Villkoret är helt och hållet hämtat ur Chaes Lebesgue Integration s. 45. 
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𝑆(𝑃; 𝑓) ≤ 𝑆(𝑃;; 𝑓) 	≤ 𝑆̅(𝑃;; 𝑓) ≤ 𝑆̅(𝑃; 𝑓) 

 

Vi definierar det nu 

 

F
C

4

�������
𝑓(𝑥)	𝑑𝑥 = inf 𝑆̅(𝑃; 𝑓)	 

F
C

4
𝑓(𝑥)	𝑑𝑥 = sup 𝑆(𝑃; 𝑓) 

 

infimum och supremum tas över alla partitioner. Uttrycken till vänster kallas för övre och undre 

Darbouxintegralerna av 𝑓 på [𝑎, 𝑏]. De övre och undre Darbouxintegralerna existerar alltid för en 

begränsad funktion. 

 

Om 𝜀� ∈  𝑥�`O, 𝑥�¡, 𝑗 = 1, 2,… , 𝑛, så gäller 

𝑆(𝑃; 𝑓) 	≤ 	r𝑓�𝜀���𝑥� − 𝑥�`O� 	≤ 	 𝑆̅(𝑃; 𝑓)  

och därmed 

𝑆(𝑃; 𝑓) < 𝑆(𝑃; 𝑓) 	≤ 𝑆̅(𝑃; 𝑓)  

för någon möjlig Cauchysumma 𝑆(𝑃; 𝑓) relativ till 𝑃. 

Om 𝑓 är Riemannintegrabel, så står det klart att: 

 

F
C

4
𝑓(𝑥)	𝑑𝑥	 ≤ F 𝑓(𝑥)	𝑑𝑥	 ≤ F

C

4

�������
𝑓(𝑥)	𝑑𝑥	

C

4

48 

 

Nedan är den sats som Darboux senare använde för att bevisa Riemannintegrabilitet: 

 
SATS 5. Riemannintegralen ∫ 𝑓(𝑥)C

4 	𝑑𝑥 existerar om och endast om  

∫C4 𝑓(𝑥)	𝑑𝑥 = ∫C4
������� 𝑓(𝑥)	𝑑𝑥.49 

 

Det kommer inte att presenteras något bevis av denna sats, men satsen torde vara tillräckligt 

intressant att visa i detta sammanhang om nödvändiga villkor för Riemannintegrabilitet.  

                                                        
48 Chae, Soo Bong, (1980). s. 38f. 
49 Darboux, Gaston, (1875). Mémoire sur la théorie des fonctions discontinues. Hämtad i: Chae, Soo bong, 
(1980). Lebesgue Integration. s. 39. 



 19 

Det är lätt att se att kontinuerliga funktioner och styckvis kontinuerliga funktioner är 

Riemannintegrabla. För en styckvis kontinuerlig funktion är mängden av diskontinuiteter ändlig, 

det vill säga funktionen är kontinuerlig överallt förutom i ett ändligt antal punkter. Funktioner som 

är kontinuerliga överallt, förutom i ett uppräkneligt antal punkter, är också Riemannintegrabla. 

Däremot är Dirichlet-funktionen, som definieras av 𝑓(𝑥) = 1, för rationella 𝑥, och 𝑓(𝑥) = 0, för 

irrationella 𝑥, inte Riemannintegrabel på något intervall [𝑎, 𝑏], eftersom den undre 

Darbouxintegralen är 0 och den övre Darbouxintegralen är 𝑏 − 𝑎 på intervallet [𝑎, 𝑏], 𝑎 ≠ 𝑏. 

Mängden av diskontinuitetspunkter av denna funktion är hela intervallet [𝑎, 𝑏]. Däremot är en 

funktion, vars diskontinuitetspunkter bildar en så kallad nollmängd, faktiskt Riemannintegrabel.50 
 

DEFINITION 2. En delmängd A i ℝ säges vara en nollmängd om det för något 𝜀 > 0 existerar en 
sekvens av intervall 𝐼O, 𝐼b,… sådana att 
 
1) 𝐴	 ⊂	∪cvO� 	𝐼c. 
 
2) ∑�vO� |𝐼c| 	≤ 	𝜀. 

 
Vi säger ofta att 𝐴 har storlek noll om 𝐴 är en nollmängd.51 
 

 
I denna definition kan vi byta ut det öppna intervallet mot slutna eller halvöppna intervall. Vi kan 

till och med byta ut det n:te intervallet mot ett annat intervall som innehåller det och som överstiger 

det n:te intervallet som mest med §
be

, om det existerar en övertäckning av 𝐴, av en följd av intervall 

(öppna, slutna eller halvöppna) vars sammanlagda längd är  < 𝜀. Då är 𝐴 täckt av denna nya sekvens 

av intervall, vars sammanlagda längd är mindre än 2𝜀. Det finns däremot inget slutet intervall 

[𝑎, 𝑏], 𝑎 ≠ 𝑏, som har storlek noll/är en nollmängd. Om [𝑎, 𝑏] är täckt av ett antal öppna intervall, 

så kan det täckas med ett ändligt antal intervall, valda ur den givna övertäckningen, eftersom [𝑎, 𝑏] 

är kompakt. Summan av längderna av dessa öppna intervall är uppenbarligen större än 𝑏 − 𝑎, det 

vill säga längden av hela det slutna intervallet.52  

 

 

4.3 Lebesgueintegralen 
 

Henri Lebesgue föddes i Beauvais i norra Frankrike 1875. Lebesgues far gick bort när Lebesgue 

fortfarande var ett litet barn och hans fortsatta studier efter detta finansierades enbart av stipendier. 

                                                        
50 Chae, Soo Bong, (1980). Lebesgue Integration. s. 42. 
51 Ibid. s. 43.  
52 Ibid. s. 43. 
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När han var 19 år antogs han till École Normale Supérieure, där hans första titel verkar ha varit 

docent och sedermera blev han också professor. Lebesgue blev också vald till Académie des 

Sciences år 1922. 1924 blev han också vald till hedersmedlem i London Mathematical Society.53  

Ett alternativt nödvändigt och tillräckligt villkor för Riemannintegrabilitet gavs av Henri 

Lebesgue 1902. Det skedde i samband med att Lebesgue introducerade en ny typ av integral som 

utvidgade Riemannintegralen för begränsade funktioner på begränsade intervall. För 

Riemannintegrabla funktioner gav den nya teorin samma resultat som den tidigare, men det var 

många fler funktioner som kunde integreras och man fick ett integralbegrepp som var bättre 

anpassat till områden av matematiken som utvecklats under 1800-talets senare hälft.54 

 
SATS 6. En begränsad funktion är integrabel om den är kontinuerlig ”nästan överallt”, det vill säga 
utom på en mängd av mått noll.55 
 

Lebesgueintegralen har alltså funnits i över hundra år, men tas sällan upp i 

undervisningssammanhang åtminstone på grundläggande nivå. Den sedvanliga tolkningen av 

Lebesgueintegralen är att Lebesgueintegralen är annorlunda mot Riemannintegralen i det avseende 

att värdemängden av funktionen är uppdelad, snarare än definitionsmängden. Vad som däremot är 

sant är att uppdelningen, eller partitionen, av värdemängden framkallar en uppdelning av 

definitionsmängden, varvid mängder uppkommer som är mer komplicerade än intervall och det 

gäller att generalisera begreppet ”längd” till dessa. 56 Den stora skillnaden mellan Riemannintegraler 

och Lebesgueintegraler är att Lebesgueintegralen använder ett mer sofistikerat koncept av längden 

på en kurva. Även andra mängder på den reella linjen än intervall kan tilldelas en ”längd”.57  

Lebesgue generaliserade konceptet med mått och nollmängder genom att basera det på 

uppräkneligt oändliga övertäckningar, snarare än ändliga övertäckningar. Givet en delmängd 𝐸, på 

den reella tallinjen, definierar Lebesgue det yttre måttet 𝑚K(𝐸) som den största undre gränsen av 

summorna 

 

r𝑙(𝐼t)
�

cvO

 

 

                                                        
53 Kramer, E., Edna. (1982). The Nature and Growth of Modern Mathematics. S. 650. 
54 Chae, Soo Bong. s. 50. 
55 Lebesgue, Henri (1902).  
56 Bear, H.S., (1995).  A primer of Lebesgue integration. s. 9f. 
57 Ibid. s. 9f. 
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där {𝐼c} från ∞ till 1 är en sekvens av intervall, vars union innehåller 𝐸. Om 𝐸	 ⊂ [𝑎, 𝑏], så är det 

inre måttet på 𝐸 definierat av 

 

𝑚t(𝐸) = (𝑏 − 𝑎) −𝑚K([𝑎, 𝑏] − 𝐸). 
 

Den begränsade mängden 𝐸 kallas Lebesgue-mätbar med mått 𝑚(𝐸), utrustad så att  

𝑚K(𝐸) = 𝑚t(𝐸) = 𝑚(𝐸). Eftersom det står klart att  

 

𝑐t(𝐸) ≤ 𝑚t(𝐸) ≤ 𝑚K(𝐸) ≤ 𝑐K(𝐸), 

 

följer det att mängden 𝐸 är Lebesgue-mätbar om den är Jordan-mätbar, i vilket fall 𝑚(𝐸) = 𝑐(𝐸). 

Någon närmare definitionen av Jordan-mätbarhet ges inte här. Läsare hänvisas vidare till 

referenserna i denna studie.58 

  

                                                        
58 Edwards, C.H., Jr., (1979). The Historical Development of the Calculus, s. 336f. 
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5 Sammanfattning 
 
Denna uppsats har framförallt behandlat Riemannintegralen och de nödvändiga villkoren för 

Riemannintegrabilitet, som normalt inte tas upp inom grundkurserna i analys (en- och flervariabel). 

Ett problem i dag är att många studenter har svårt att förstå det egentliga konceptet av integration 

och derivation och antar att de är motsatser till varandra. Det finns också svårigheter i att förstå 

vad det är man egentligen gör, när man integrerar och deriverar. Och vad den konceptuella 

skillnaden mellan de båda är. Tanken med denna uppsats var därför dels att synliggöra de 

begreppsliga svårigheter som kan finnas inom integration, men också att visa på varför 

integrationsteorin ser ut som den gör, varför inte alla funktioner är Riemannintegrabla och vad som 

faktiskt krävs för att den ska vara det. När jag hade börjat förkovra mig i den litteratur min 

handledare tipsade mig om, undrade jag varför inte alla lärare undervisar sina studenter och elever 

i detta, eftersom det inte alls verkade vara särskilt tekniskt avancerat eller begreppsligt svårt. Jag 

kan nu med facit i hand förstå varför det finns en didaktisk poäng med att inte alla bitar om 

Riemannintegrabilitet och Lebesgueintegration tas upp i grundkurserna i analys. Att ändock 

upplysa om det nödvändiga villkoret för Riemannintegrabilitet, på ett enkelt och smidigt sätt, 

kanske skulle få fler studenter att förstå storheten med integration och varför det är just 

Riemannsummor vi beräknar och inget annat. 

Avsikten med den historiska genomgången i uppsatsens första del var dels att ge bakgrunden 

till Riemannintegralen och varför vi i dag använder de notationer vi gör, men också för att göra det 

tydligt att det inte alls bara är Riemann som står bakom integralkalkylens huvudgrenar. Det krävdes 

många matematiker och många århundraden innan bitarna till slut föll på plats. Matematiker som 

Leibniz, Newton och Cauchy hade alla stor inverkan på varför vi i dag beräknar integraler och 

derivator. I Newtons integral- och derivatakalkyl synliggörs även hur och varför derivata och 

förändringshastighet är kopplade till varandra. Analysens fundamentalsats tar ju inte upp begrepp 

som förändringshastighet och dylikt, det lämnas vid sidan. Det vi i dag tar för givet som 

integralkalkyl har alltså inte alltid varit så självklart. Jag bär en tanke om att det kan finnas vissa 

didaktiska poänger i att undervisa mer i framväxten av integralkalkylen, som ju också Bressoud 

menar, vilket jag tar upp i kapitel 2. 

Slutligen vill jag nämna att denna studie även har gett mig, i min framtida lärargärning, mer 

kunskap om integrationsteoris framväxt och hur den kan undervisas i, men också om hur jag kan 

stötta exempelvis särbegåvade elever som törstar efter mer kunskap om Riemannintegralen och 

framförallt det nödvändiga villkoret för Riemannintegrabilitet. 
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