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Abstract 

Den här uppsatsen är främst en litteraturanalys av svenska styrdokument för gymnasiet från åren 

1933 till 2011 samt av svenska gymnasieläroböcker från åren 1967 till 2009. Analysen har gällt om 

och på vilket sätt integralkalkyl nämns och tas upp i dessa. Jag har även gjort vissa jämförelser 

med ett välkänt universitetsläromedel, samt en kortfattad sammanfattning av hur integralkalkylen 

har växt fram i modern tid. Syftet har varit att undersöka hur man har lärt ut integralkalkyl i 

gymnasiet från mitten av 1900-talet fram till idag, och utifrån detta skapa ett förslag till en 

undervisningsplanering av gymnasiets integralavsnitt.  

Förutom litteraturanalysen har jag använt mig av en intervju av en erfaren lärare tillika 

läroboksförfattare. Studien är dock inte empirisk i strikt mening, utan ska snarare ses som en 

omfattande sammanfattning av litteratur med mina egna personliga kommentarer. 

Undervisningsplanen är ett förslag från min sida grundad på det jag tagit till mig under arbetets 

gång. 

Min genomgång visar att första gången som integralkalkyl nämns i gymnasiets styrdokument 

är år 1954. Jag har också funnit två huvudsakliga sätt att definiera en integral på i 

gymnasieläroböckerna, aningen som ett gränsvärde eller med hjälp av över- och undersummor. 

Jag kommer också fram till att vissa svårare moment som till exempel integrationsmetoder har 

tagits bort i de senare böckerna och istället ersatts av ökad fokus på förståelse av mer 

grundläggande innehåll. Tillämpningsuppgifterna i böckerna skiljer sig dessutom relativt mycket 

åt beroende på när böckerna är utgivna, troligtvis på grund av skillnader i styrdokumentens 

formuleringar. Slutligen menar jag att det viktigaste är att ge eleverna en tydlig definition av vad 

integraler egentligen är, och att inte förenkla för mycket utan istället ta sig tid att förklara. 

 

 

Nyckelord: matematik, matematikdidaktik, gymnasieläroböcker, integraler, integralkalkylens 

historia.  
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Inledning 

Då jag berättade för en gammal klasskamrat från gymnasiet om det här projektet sa hon 

ungefär (hon har inte läst matematik sedan dess): ”Integraler, det var det där bakvända va…?”. 

Jag skrattade lite och sa ”Ja, jo det kan man säga”. Å ena sidan har hon på sätt och vis formulerat 

första delen av integralkalkylens fundamentalsats, att integrering är en motsatt operation till 

derivering. Å andra sidan är det kanske inte det man helst vill att en elev svarar på frågan ”Vad är 

en integral?”. För att ta reda på vad man egentligen fått lära sig tittar jag tillbaka på mina egna 

gamla anteckningar från gymnasiet (matematik D) och universitetet (envariabelanalys). 

Från gymnasiet hittar jag en stor överskrift: ”Integraler”, och sedan 

en klassisk härledning av hur man beräknar arean under en kurva 

genom en Riemannintegral (se bild 1). Sedan har min lärare med ett 

exempel visat hur man kommer fram till andra delen av 

integralkalkylens fundamentalsats. Denna är inrutad med tjocka 

blyertsstreck (bild 2). Därefter följer ett exempel på en beräkning av 

integralen ∫ (    )  
 

 
. Och efter det sida upp och sida ner med 

uträkningar. Sist kommer en genomgång av numeriska metoder. 

Annars kommer jag idag inte riktigt ihåg hur jag uppfattade integraler 

då. Inte heller förtäljer mitt gamla block hur mycket konceptet integraler diskuterades muntligt. 

I blocket från envariabelanalysen presenteras under överskriften 

”Integration” två inledande exempel, en kurva i ett koordinatsystem med 

kommentaren ”’Arean’ med tecken?” och ett föremål som förflyttas längs en 

rät linje under påverkan av en kraft F(x) (Bild 3). Sedan följer ett resonemang 

med över- och undersummor, som avslutas med anteckningen: ”’Lite slarvigt’: 

’summan av alla  ( )  ’ = ∫  ( )  
 

 
”. Sedan dyker 

bägge delar av fundamentalsatsen inklusive bevis upp 

under namnet ”Analysens huvudsats”. Därefter har 

föreläsaren räknat några exempel, varav ett med två 

alternativa lösningar som dock fick olika svar. Jag har 

skrivit upp föreläsarens kommentar om detta: ”’nåt fel’, 

ska vara samma svar…” (bild 4). Han orkade tydligen 

inte räkna om det, konceptet var klart.  Sedan kommer 

en hel del räkning, och sedan stort fokus på 

integrationsmetoder.  

Bild 1 

Bild 2 

Bild 3 
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Från envariabelanalysen har jag lite mer minnen. Jag vet att jag 

blev lite förvånad över exemplet med lådan som släpades, mitt 

minne av integraler var areor. Och över- och undersumma hade 

jag inte stött på förut vad jag kunde minnas, det förstod jag inte 

riktigt då. Huvudsatsen lade jag uppenbarligen inte på minnet, 

eftersom jag inte kom ihåg den ganska precis två år senare då jag 

började med detta projekt. 

Vad är det egentligen man vill att eleverna ska komma ihåg av 

konceptet integraler? Det är en av många frågor jag kommer att 

diskutera i detta arbete, vars utgångspunkt har varit hur jag som 

blivande gymnasielärare ska lära ut ”det där bakvända” till mina 

kommande elever.  

Bild 4 
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1.0 Syfte och frågeställningar 

I avsnitt 1.1 presenterar jag uppsatsens övergripande syfte, och i 1.2 de specifika frågeställningar 

som jag har arbetat utifrån under arbetets gång. Avsnitt 1.3 tar upp några av de begrepp jag 

kommer att använda mig av, samt arbetes avgränsningar. 

1.1 Syfte 

 Att undersöka hur man har lärt ut integralkalkyl i gymnasieskolan i Sverige från mitten 

av 1900-talet fram till idag,  

 samt ge ett förslag på en undervisningsplanering av gymnasiets integralavsnitt. 

1.2 Frågeställningar 

1) Hur har integralkalkylen utvecklats i modern tid?  

 

2) På vilket sätt har integraler presenterats, bevisats och exemplifierats i natur-

/teknikinriktade gymnasieläroböcker från mitten av 1900-talet fram till idag? 

 

3) Hur skiljer sig presentationen av integralkalkyl i de olika gymnasieläroböckerna jag valt att 

undersöka från presentationen i det valda universitetsläromedlet? 

 

4) Utifrån resultaten i de föregående frågeställningarna, hur kan jag som gymnasielärare lära 

ut integralkalkyl till kommande elever?  

1.3 Arbetets begrepp och avgränsningar  

Först vill jag till titeln Integralkalkylen i gymnasiet förr och nu – en historisk översikt och ett förslag till en 

undervisningsplanering ge några kommentarer. Med integralkalkyl avser jag främst integraler och 

räkning med integraler, jag har inte undersökt momentet med primitiva funktioner mycket 

närmare än att jag diskuterar på vilket sätt det kopplas till integralmomentet. Med ”gymnasiet” 

menar jag här de svenska skolformerna ”gymnasium” före 1970 samt även ”gymnasieskolan” 

(som bildades 1970 i och med sammanslagningen av gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan).  

”Förr och nu” syftar mer specifikt på år 1954 och framåt, eftersom det är detta år som 

integraler för första gången nämns i svenska styrdokument. Den första lärobok jag hittat som 

innehåller integraler är från 1955, och det är denna samt läromedel från tidsperioden 1967 till 

2009 jag har analyserat. Böcker från åren 1956 till 1966 har jag inte tagit med i studien, då mitt 

huvudsakliga fokus har legat på relativt nya böcker med idéer som i större utsträckning är 

kompatibla med dagens gymnasieelever, undervisningsformer och styrdokument. Nyström och 

Olsons bok från 1955 ska därför mest ses som en historisk referens.  
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Det vore kanske naturligt att i samband med integralkalkyl även undersöka 

differentialekvationernas historia genom svensk gymnasieskola, men även det är något jag har 

ansett ligga utanför det här arbetets omfattning. 
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2.0 Kortfattad teori 

Som referenslitteratur har jag valt att utgå ifrån Robert A. Adams bok Calculus, eftersom det är 

välkänd universitetlitteratur som används vid flera av landets universitet och högskolor. I avsnitt 

2.1 presenterar jag hur denna bok väljer att formulera integralens definition och i avsnitt 2.2 hur 

boken formulerar integralkalkylens fundamentalsats (kallas ibland även integralkalkylens 

huvudsats eller analysens huvudsats). 

2.1 Definition av bestämd integral 

Först förklaras hur man får över- och undersummor genom att dela in ett intervall i mindre 

delintervall, och därefter hitta tal som motsvarar funktionens minimum  (  ) och maximum 

 (  ) på varje delintervall. Tillsammans med intervallängden    bildas rektanglar som summeras 

för att få en area under grafen. Över- och undersummor definieras enligt: 

 

Över- och undersummor 

(Riemann)undersumman,  (   ) och (Riemann)översumman  (   ), till funktionen f 

och intervallindelningen P definieras 

 (   )     (  )       (  )         (  )    = ∑  (  )   
 
    

 (   )   (  )       (  )         (  )    ∑  (  )   
 
   .

 1
 

 

Den bestämda integralen 

Antag att det finns precis ett tal I så att för varje intervallindelning P av ,   - 

 (   )         (   ) 

Då är funktionen f integrerbar på ,   -, och vi kallar I den bestämda integralen till f på 

,   -. Den bestämda integralen betecknas   ∫  ( )  
 

 
  

2
 

 

Dessutom finns det en annan, mindre generell definition som ofta dyker upp i 

gymnasieläroböcker. Den brukar se ut som följer (detta exempel är hämtat ur Origo från 2009): 

 

Om funktionen f är kontinuerlig i intervallet       och  (  ) är funktionsvärdet i 

mitten av ett delintervall med längden   , så kallas gränsvärdet  

      ∑  (  )     
     

integralen av f från a till b och skrivs ∫  ( )  
 

 
”.3 

                                                 
1 (Adams, 2006), s 286, min översättning 
2 (Adams, 2006), s 287, min översättning 
3 (Szabo, Larson, Viklund, & Marklund, 2009), s 57 
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2.2 Integralkalkylens fundamentalsats  

Låt f vara en kontinuerlig funktion på ett intervall I, på vilket punkten a ligger.  

DEL I: Definiera funktionen F på I som  

 

 ( )  ∫  ( )  
 

 

 

 

Då är F deriverbar på I, och   ( )   ( ) på I. Så F är en primitiv funktion till f på I: 

 
 

  
∫  ( )  

 

 

  ( ) 

 

DEL II: Om  ( ) är någon primitiv funktion till  ( ) på I, så att   ( )   ( ) på I, då 

gäller för alla a och b på I: 

∫  ( )  
 

 

  ( )   ( ) 4 

 

Första delen av satsen säger att derivatan av en integral ger funktionen, med andra ord hur 

man deriverar en bestämd integral med avseende på dess övre gräns. Del II visar hur man kan 

räkna ut en bestämd integral, nämligen genom att ta den primitiva funktionens värde i 

ändpunkten minus den primitiva funktionens värde i begynnelsepunkten.  

Beviset som Adams ger är följande: 

 

Enligt derivatans definition: 

 

  ( ) =       
  (   )  ( )

 
 =       

 

 
.∫  ( )    ∫  ( )  

 

 

   

 
/ =  

 

I nästa steg hänvisas till sats 3(d), som säger att intervallgränserna för en identisk integral kan 

adderas .∫  ( )   ∫  ( )   
   

 
∫  ( )  

   

 

 

 
/, därefter till medelvärdessatsen för 

integraler vilket ger 

 

=       
 

 
.∫  ( )   

   

 
/ = 

 

För något      ( ) mellan x och x+h, och eftersom f är kontinuerlig kan vi skriva 

=       
 

 
  ( ) = 

 

eftersom c → x då h → 0, och eftersom f är kontinuerlig så 

                                                 
4 (Adams, 2006), s 297, min översättning. 
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=        ( )   ( ). 

 

Dessutom, om   ( )   ( ), så är  ( )   ( )    på I för någon konstant C. Alltså 

gäller  

∫  ( )  
 

 
   ( )   ( )   . 

Låt x = a. Därmed får vi  ( )      (eftersom integralen över ett intervall med 

längden 0 är 0), så   – ( ). Låt nu x = b och få 

∫  ( )    ( )     ( )   ( ) 
 

 

5 

 

                                                 
5 (Adams, 2006), s 298, min översättning 
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3.0 Historisk bakgrund  

Redan i flera av de äldsta matematiska skrifterna finner man areaberäkningar. Man tror att de 

främst användes i praktisk betydelse, till exempel för lantmäteri eller grävning av 

bevattningskanaler. Dessa ligger dock långt ifrån dagens integralkalkyl, vilken är den jag kommer 

att ta upp här. På 1600-talet lade Isaac Newton och Gottfrid Willhelm Leibniz grunden till den 

moderna integralkalkylen, men flera stora matematiker har varit inblandade i denna utveckling. I 

3.1 ger jag en historisk översikt över vilka personer som bidragit till framväxten av den 

integralkalkyl vi använder oss av idag och på vilket sätt de gjort detta. Vidare i 3.2 diskuterar jag 

hur notationen inom integralkalkylen har växt fram. I 3.3 pratar jag allmänt om fundamentalsatser 

och därefter mer specifikt varifrån dagens begrepp ”integralkalkylens fundamentalsats” kommer 

ifrån. Slutligen diskuterar jag i 3.4 frågan när man började undervisa om integralkalkyl i den 

svenska gymnasieskolan. 

3.1 Integralkalkylens framväxt 

3.1.1 Isaac Barrow 

 

Isaac Barrow var en av de matematiker som under mitten av 1600-talet på ett geometriskt sätt 

visade på ett samband mellan area och tangent till en kurva. Översatt med moderna termer visade 

han att areafunktionen A är primitiv funktion till den växande funktionen f, det vill säga 

huvudidén i integralkalkylens fundamentalsats del I. Barrow själv formulerade sig dock aldrig på 

detta sätt, eftersom funktionsbegreppet inte kom till förrän under 1700-talet.6  

Idag är vi ju vana vid ett strikt och kompakt matematiskt språk, packat med symboler och 

variabler. Men från antiken fram till 1600-talet var bevis och satser betydligt mer ordrika. Som 

exempel på detta skriver Barrow i en del av sin härledning ”Utgångspunkten är en kurva ZGE 

där ordinatorerna, t ex VZ, PG och DE, avsatta vinkelrätt mot axeln VD, ständigt växer.” 7 I 

själva verket är kurvan ZGE inget annat än grafen till en växande funktion f, men funktioner 

finns som sagt ännu inte som begrepp. Än så länge saknas det alltså ett språkligt verktyg och 

nödvändiga definitioner för att kunna komma fram till dagens integralkalkyl.  

 

3.1.2 Isaac Newton och Gottfrid Willhelm Leibniz  

 

Isaac Newton och Gottfrid Leibniz var ungefär samtida med sina idéer inom integralkalkylen. 

1684 respektive 1686 offentliggjorde Leibniz sina resultat i den vetenskapliga tidskriften Acta 

                                                 
6 (Lund, 2004) 
7 (Lund, 2004), s 71 
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Eruditorum medan Newton publicerade 1704 i Quadratura Curvarum, och då endast som ett tillägg 

till ett större arbete om optik. Även om de båda vetenskapsmännen var samtida och hade 

liknande idéer, så hade de delvis olika utgångspunkter för sina resultat. Newton använde sig av en 

fysikalisk utgångspunkt för att lösa problemet, medan Leibniz tänkte mer numeriskt.8  

 I sin avhandling Analys av ekvationer med oändligt många termer från 1711, lade Newton fram 

följande samband mellan funktion och area: 

 

”Om        , så kommer 
  

   
 (   )   att vara lika med arean ABD.” (se figur 1) 

 

 

 

 

 

 

Så om exempelvis a=3, m=1 och n=2 ger detta        → Y = 
   

   
 (   )         , det 

vill säga Y är en primitiv funktion till y som tolkas som arean under grafen, om man låter y variera 

mellan A och B. I sitt bevis satte han arean ABD = z, medan y fungerade som en sorts funktion 

av x. Funktionsbegreppet var som sagt ännu inte etablerat utan istället tänkte han sig, inspirerad 

av Barrow, att linjen BD svepte iväg från A med tiden t som parameter, och x, y och z blev 

därmed (som Newton kallade det) fluenter av t (motsvarighet till våra funktioner av t). För att få 

fluenterna att bete sig som funktioner lade han till ett tillskott o som sedan gjordes mindre och 

mindre.9  

Leibniz betraktade kurvor som polygoner med oändligt många hörn. Om man i figur 2 tänker 

sig att en punkt rör sig längs med kurvan OB, kommer denna punkt att gå igenom kurvans hörn 

och därmed anta de x- och y-värden som motsvaras av dessa. Uttrycken dx och dy är differensen 

mellan två intilliggande sådana värden. I figur 2 är P och Q två av kurvans ändligt många tätt 

liggande hörn, då en kurva med oändligt många hörn inte är möjlig att rita, men principen blir 

densamma om man tänker sig en kurva med oändligt många hörn. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 (Lund, 2004) 
9 (Lund, 2004) 

x 

y 

A B 

D 

Q 

dy 

dx 

P 

Figur 1 

Figur 2 

B 

O 

y 

x 

A 
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Med detta som utgångspunkt presenterade Leibniz sin version av integralberäkning på ett sätt 

som till stora delar liknar den härledning man brukar se i skolböcker idag. Han betecknade arean 

OAB (se figur 2) som summan av oändligt många smala rektanglar: ∫      där y är höjden och dx 

bredden i form av den oändligt smala skillnaden mellan två x-värden. Höjden y är visserligen inte 

lika stor på bägge sidor om dx, men om dx är mycket liten blir skillnaden obetydlig. 

Idén till denna teori fick Leibniz genom att pröva olika talföljder. Jag kommer nu att illustrera 

ungefär hur han gjorde detta. Man börjar med att ta en följd, till exempel  

 

F =      0           1            3           6           10        15…              (x) 

(som motsvarar de tätt liggande värdena av polygonens hörn, x). Genom att därefter ta skillnaden 

mellan talen (1-0=1, 3-1=2, 6-3=3, osv) får man differensföljden  

D = 1 2 3 4 5…              (dx). 

(som motsvarar ”mellanrummen” mellan värdena som antas, dx). Utifrån D bildar man nu en 

summaföljd, dvs varje tal blir summan av de föregående (1, 1+2=3, 1+2+3=6, osv). Man får då 

tillbaka ursprungsföljden F (förutom första termen)! Detta resultat överförde han till    ∫    

som han använde sig av i sin räkning med kurvor och areor. På liknande sätt visade han att även 

differensföljden av en summaföljd ger tillbaka ursprungsföljden, vilket gav honom   ∫    . På 

detta sätt drog Leibniz slutsatsen att d och ∫  kan fungera som inversa operationer. Därmed har 

han på sätt och vis formulerat första delen av integralkalkylens fundamentalsats. 

 

3.1.3 Jean-Baptiste Fourier och Augustin-Louis Cauchy 

 

Efter Leibniz föll hans definition av integralen som en summa av små rektanglar i glömska under 

lång tid. Under denna tid betraktades integration nästan enbart som inversen till derivering, 

genom användandet av den obestämda integralen. Den första som ändrade på detta var Jean-

Baptiste Fourier, genom att han på 1820-talet införde integrationsgränser ovanför och under 

integraltecknet på den obestämda integralen. Detta ledde till införandet av den bestämda 

integralen ∫  ( )  
 

 
, och Fourier framhöll vidare att detta skulle tolkas som arean mellan 

kurvan  ( ) och x-axeln i intervallet a till b. 

Augustin Louis Cauchy fortsatte att fokusera på bestämda integraler, men tyckte att Fouriers 

areabegrepp var lite vagt och utvecklade därför en mer precis definition. Genom att låta 

undersummor gå mot ett gränsvärde (integralen) kunde han till och med bevisa att integraler 

existerar för alla kontinuerliga funktioner. Detta var ett viktigt steg, då man tidigare bara hade 

beräknat integraler med numeriska metoder, utan någon tydlig definition. Slutligen gjorde han 

även integralberäkningar på styckvis kontinuerliga funktioner, genom att definiera integralen av 
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dessa som gränsvärdet av summan av integralerna på de intervall där kurvan är definierad. Detta 

var ett steg i riktning mot Riemannintegralen.10  

 

3.1.4 Bernhard Riemann och Henri Lebesgue 

 

Bernhard Riemann (1826-1866) definierade den bestämda 

integralen med hjälp av Riemannsummor. En Riemannsumma 

konstrueras genom att först dela upp funktionsintervallet och 

multiplicera längden av varje intervall med funktionsvärdet i 

någon punkt på intervallet. Man får då ett antal rektanglar som 

sedan summeras och fungerar som en approximation av arean 

under kurvan. Genom att låta antalet intervall växa och 

intervallängden minska och sedan ta gränsvärdet av summan av 

dessa har man fått en Riemannintegral.  

Henri Lebesgue utvecklade sedan Riemanns idéer i början av 1900-talet till ännu mer generella 

Lebesgauintegraler. Dessa är mer komplicerade och används främst på mycket speciella icke-

kontinuerliga funktioner11 och förekommer därför inte heller i gymnasieböckerna. Jag kommer 

därför inte heller att gå in närmare på dem här.  

Integralkalkylen är alltså ett relativt nytt påfund. Detta är något som man bör ha i åtanke när 

man undervisar om det. Med tanke på hur lång tid det tog för de främsta matematikerna innan 

man kom på detta, är det inte konstigt om dagens elever och studenter har svårt att greppa det!12 

3.2 Notationens framväxt 

Benämningen ”calculus integralis” (integralkalkyl) infördes av Johann Bernoulli i slutet av 1600-

talet.13 Däremot är det Leibniz som anses ha infört de moderna symbolerna inom 

integralkalkylen. Till en början använde han beteckningen ”omn. xl”, istället för ”∫    ”. ”omn". är 

en förkortning av det latinska ordet ”omnes” som betyder ungefär ”alla”, och l är en beteckning 

för den oändligt lilla skillnaden mellan två på varandra följande värden på y-axeln. x:et markerar 

motsvarande för x-axeln. I ett manuskript från 1675 skriver han dock att ”Det är praktiskt att 

skriva ∫ istället för omn., så att ”∫l” står för ”omn. l”, det vill säga summan av alla l.” Det vi idag 

kallar integraltecken var dåtidens sätt att skriva s, och står för summa.14  

                                                 
10 (Jahnke, 2003) 
11 (Jahnke, 2003) 
12 (Bressoud, 2011) 
13 (Aldrich, 2010) 
14 (Lund, 2004) 

Bild 5 
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3.3 Om fundamentalsatser 

Hur blir en fundamental sats en fundamentalsats? Förmodligen är det tradition och känsla som 

avgör, det finns inget direkt samband mellan fundamentalsatser och mest använda eller svåraste 

satser.15 På engelskspråkiga Wikipedia finns fjorton fundamentalsatser listade inom olika 

matematiska områden.16 Till de mer kända hör förutom integralkalkylens fundamentalsats även 

aritmetikens fundamentalsats (att varje positivt heltal kan skrivas som en produkt av primtal på 

precis ett sätt) och algebrans fundamentalsats (att ett polynom av grad strikt större än 0 med 

komplexa koefficienter har minst en komplex rot). 

I fallet med integralkalkylens fundamentalsats tog det lång tid innan den fick status som sådan. 

Beteckningen ”Integralkalkylens fundamentalsats” kommer förmodligen från tysken Paul du 

Bois-Reymond, som år 1876 i ett appendix till sitt arbete om fourierserier hänvisade till båda 

delarna av satsen och kallade den för ”Fundamentalsatz der Integralrechnung”. Drygt 20 år 

senare, år 1898, nämndes för första gången ”Fundamental Theorem of the Integral Calculus” i 

engelskspråkig litteratur, då i kanadensaren Daniel A. Murrays bok An Elementary Course in the 

Integral Calculus. Mot slutet av 1950-talet började satsen förenklat kallas för ”Fundamental 

Theorem of Calculus”, vilket även är namnet den är känd under idag.17 

3.4 Skolhistorisk bakgrund 

Hur länge har man undervisat om integraler i svenska gymnasieskolan? I tidskriften Aktuellt från 

Skolöverstyrelsen från 1954 fastställs nya kursplaner för gymnasiet som ska börja gälla läsåret 

1954/1955, och här återfinns formuleringen ”Obestämda integraler jämte tillämpningar på yt- 

och volymbestämningar”.18 Dock finns i den tidigare kursplanen för matematik för gymnasiet 

från den 28 april 1933 (reviderad 1935) ingenting nämnt om integraler.19 Således verkar det som 

att beslutet om att börja undervisa om integraler togs år 1954. Detta ser ut att stämma ganska bra 

om man letar bland äldre matematikböcker från före 1954. Merparten av dessa fokuserar på 

räkning (för yngre åldrar), trigonometri och algebra. Exempelvis i en boken Algebra för gymnasiet 

från 1915, som är till för både reallinjen och latinlinjens alla årskurser, presenteras derivator, 

serier, gränsvärden med mera medan integraler inte nämns överhuvudtaget.20 I Studentmatematik II 

för reallinjens allmänna kurs finns samlade problem från studentexamensskrivningar från 1935-

1947. Även här finns bland annat problem med derivator, men inte integraler.21 Den tidigaste 

                                                 
15 (Joshi, 2001) 
16 (Wikipedia, Fundamental theorem, 2010) 
17 (Bressoud, 2011) 
18 (Skolöverstyrelsen, Kursplaner för gymnasiet i de allmänna läroverken jämte viss ändring i kursplaner för 

realskolan, 1954) 
19 (Undervisningsplan för ämnena matematik, matematik (allmän kurs) och matematik (specialkurs), 1935) 
20 (Hedström & Rendahl, 1915) 
21 (Skarbäck, 1947) 
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förekomsten av integraler jag har hittat är i Funktionslära och analytisk geometri för realgymnasiets 

matematiska gren från 1955. I den finns ungefär 9 sidor om integralräkning. I förordet till boken 

står också: ”Föreliggande omarbetning är verkställd i överensstämmelse med de nya kursplanerna 

i matematik för gymnasiet.”22  

Min slutsats är att man i Sverige började undervisa om integraler på gymnasienivå år 1954, 

vilket kan betraktas som ganska sent i jämförelse med annan matematik. Men då får man också 

ha i åtanke att integralkalkylen kom relativt sent även historiskt sett. 

 

 

                                                 
22 (Nyström & Olson, 1955), s IV 
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4.0 Metod  

Denna rapport är huvudsakligen en litteraturstudie. Detta är ingen empirisk undersökning i 

den mening att jag exempelvis mätt inlärningsgraden hos elever. Jag har istället jämfört olika sätt 

att lära ut integraler och sedan kommit fram till den undervisningsplanering som jag personligen 

föredrar. I avsnitt 4.1 presenterar jag tillvägagångssätt under min analys av styrdokumenten, och i 

4.2 presenterar jag hur jag gått tillväga under läroboksanalysen. I avsnitt 4.3 tar jag upp intervjun, 

de bilder som återfinns i rapporten och de antaganden jag utgått ifrån under skrivandet av min 

undervisningsplanering.  

4.1 Styrdokumentanalys  

I min genomgång av styrdokument har jag i första hand tittat efter sådant som har koppling 

till integraler, men även lite grand på matematiken generellt samt struktur, omfattning med mera.  

Jag har analyserat följande styrdokument: Undervisningsplan för ämnena matematik, matematik 

(allmän kurs) och matematik (specialkurs) (1935), Kursplaner för gymnasiet i de allmänna läroverken jämte viss 

ändring i kursplaner för realskolan (1954), Metodiska anvisningar för undervisningen i matematik i gymnasiet 

(1954), Läroplan för gymnasiet (1966), Kursplaner och metodiska anvisningar för gymnasiet (1964), Lgy 70 

(1971), Lpf 94 (2006), Kursplan för MA204 – Matematik D (1994), Kursplan för MA1204 - Matematik 

D (2000) och slutligen Ämnesplaner för matematik (2011) som tillhör kommande Lgy11 (som ännu 

inte finns tillgänglig vid denna uppsats färdigställande).  

En utförlig redogörelse i över dessa i anteckningsformat återfinns i appendix A. I resultatet 

kommer jag kort ta upp några viktiga drag jag tycker mig ha sett i styrdokumenten som är 

relevanta för mitt syfte. Analysen ska därför inte ses som en heltäckande genomgång av samtliga 

styrdokument.  

4.2 Läroboksanalys  

Läroboksanalysen består av en genomgång av 22 slumpvis utvalda läroböcker. Mer specifikt har 

jag undersökt läroböcker för natur-/tekniska treåriga utbildningar, vilket innebär treårig reallinje 

matematisk gren (Ring R III m) i gymnasiet och 3-årig naturvetenskaplig linje i gymnasieskolan. I 

nuvarande gymnasieskolan, då matematiken istället är uppdelad i kurser, är det läroböcker 

innehållandes Matematik D jag har tittat på.  

Vidare har jag har sorterat läroböckerna efter vilken läroplan de utgår ifrån (Läroplan för 

gymnasiet (1966), Lgy 70 eller Lpf 94). Jag började med de nyaste böckerna och arbetade mig sedan 

bakåt i tiden. Resultatet presenteras dock inte i kronologisk ordning utan i kategorier utefter var 

jag har haft mina fokus: ”bokens uppbyggnad och presentation av integraler”, ”definition och 

begrepp”, ”integralkalkylens fundamentalsats”, ”stringens, upplägg och tillämpningar” samt 
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”historiska inslag”. Diskussionen presenteras i samma kategorier och avslutas med en 

sammanfattning och en egen planering av hur jag skulle vilja lägga upp ett integralavsnitt för en 

klass. Böckerna är följande: 

Från före 1971: Nyström, B; Olson, H: Funktionslära och Analytisk geometri (1955), Bergendal, G; 

Håstad, M; Råde, L: Matematik för gymnasiet na/te 2 (1967), Greger, K: Gymnasiets matematik N-T 2a 

(1967), Nyman, B: Matematik för gymnasiet N-T2 (1967), Ekbom, L; Hilding, S: Matematik för 

gymnasiet naturvetenskaplig teknisk (1967), Brolin, H; Sjöstedt, C.E.; Thörnqvist, S; Vejde, O: 

Matematik för gymnasiet NT-linjerna åk 2 (1969), 

Från 1971-1994: Nyman, B; Emanuelsson, G: Matematik för gymnasieskolan NT2, (1975), Björk, 

L-E; Brolin, H; Eliasson, L; Ljungström, L-F: Matematik – Gymnasieskolans treåriga linjer (1979), 

Nyman, B; Emanuelsson, G; Bergman, M; Bergström, L: Matematik för gymnasieskolan (1980), 

Ekbom, L; Hilding, S: Prima matematik NT2 (1982), Nyman, B; Emanuelsson, G; Bergman, M; 

Bergström, L: Studium Matematik NT2 (1990), Björup, K; Oscarsson, E; Sandhall, Å; Selander, T; 

Söderström, U: Gamma – Matematik för gymnasieskolan Åk 2 NT (1990), Björk, L-E; Brolin, H; 

Ljungström, L-F: Matematik Gymnasieskolan NT 2 (1991), Lindahl, G; Olsson, G; Sannesson; S, 

Wendelöv, L: Máthema del 2 (1993).   

Från 1994-2009: Björk, L-E; Brolin, H: Matematik 2000 kurs D (1995), Axelsson, R; Bratt, H; 

Jakobsson, G; Jakobsson, L; Nilson, K; Sikö; A: Optima Matematik D (1998), Björk, L-E; Brolin, 

H: Matematik 3000 kurs D, (2001), Holmström, M; Smedhamre, E: Matematik från A till E - 

Gymnasiets matematik kurs D (2002), Börjup, K; Oscarsson, E, Sandhall, Å: Nya delta matematik kurs 

D (2002), Gennow, S; Gustafsson, I-M; Mattsson, N-G: Exponent D (2005), Eriksson, K; 

Sjunnesson, J; Jonsson, M; Gavel, H: Tal & Rum (2008), Alfredsson, L; Erixon, P; Heikne, H; 

Palbom, A: Matematik 4000 kurs D blå (2009), Szabo, A; Larson, N; Viklund, G; Marklund, M: 

Origo Kurs D NV/TE (2009). 

  

En sammanfattning av samtliga böcker återfinns i appendix B. I resultatet kommer jag sedan 

främst att presentera fenomen jag funnit intressanta för mitt syfte. Denna analys ska alltså inte ses 

som en heltäckande genomgång av alla böckerna. Då jag i kommande text refererar till ”gamla” 

och ”nya” böcker, syftar jag oftast på böcker från Lgy70 och tidigare som gamla och böcker från 

Lpf94 som nya.   

4.3 Övrig metod 

Förutom läroboksanalysen har jag även intervjuat en läroboksförfattare och före detta lärare vid 

namn Göran Emanuelsson. Intervjun skedde i två omgångar, först via mail och därefter en längre 

intervju per telefon. Jag har därefter dessutom fått viss rådgivning via mail. Jag har använt mig av 

intervjun i första hand som källa, men även plockat utvalda citat från intervjuerna (samt i ett fall 

citat från ett styrdokument), som inledning till de olika avsnitten i diskussionen, med syftet att ge 

läsaren en inledande hint om vad jag vill belysa. 
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De bilder som återfinns i rapporten har jag själv tagit (vilket också tyvärr innebär att de inte 

alltid är av bästa kvalitet), och de finns där främst för att belysa vad jag menar, då 

matematikböcker ofta är svåra att beskriva eftersom de innehåller många bilder och figurer, är 

uppbyggda på ett visst sätt rent strukturmässigt med mera. En bild kan ibland förmedla tydligare 

vad jag vill ha sagt än en förklarande text. 

I skrivandet av undervisningsplaneringen har jag gjort följande antaganden: Jag har utgått ifrån 

att det är en natur-/teknikinriktad klass av normal storlek, cirka 20-30 elever, och att jag har tolv 

lektioner (á 45-60 minuter) till förfogande. Jag har inte utgått ifrån att jag använder mig av någon 

särskild lärobok, utan poängen är att jag presenterar samlade idéer som på ett eller annat sätt fallit 

mig i smaken och som jag sätter ihop till en egen undervisningsplanering.  
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5.0 Resultat 

I 5.1 redovisar jag de resultat som jag finner intressanta för studien som jag kommit fram till i 

min genomgång av styrdokument. I 5.2 redovisar jag sedan resultatet av min läroboksanalys 

utifrån följande kategorier:  

Bokens uppbyggnad och presentation av integraler: försättsblad, inledning, i vilken 

ordning olika moment kommer, vilken uppfattning boken vill ge eleverna om integraler. 

Definition och begrepp: hur integraler definieras, gränsvärdesbegreppet, över- och 

undersumma, Riemannsumma, notation, intuition. 

Integralkalkylens fundamentalsats: om båda delarna av satsen finns med, hur den i så fall 

presenteras, om namnet nämns. 

Stringens, upplägg och tillämpningar: språk, satser och bevis, typ av exempel och 

övningsuppgifter. 

Historiska inslag: vad och vilka personer som tas upp, hur det presenteras. 

5.1 Styrdokument 

I ”undervisningsplanen” från 1935 finns inte integraler med alls. Första gången det nämns i 

svenska styrdokument är, vad jag har kunnat hitta, i kursplanen och de metodiska anvisningarna 

från 1954. Formuleringen ”Obestämda integraler jämte tillämpningar på yt- och 

volymbestämningar.”23 återfinns näst sist bland punkterna i kursplanen. Vad gäller de metodiska 

anvisningarna är det mest anmärkningsvärda att man i princip jämställer primitiva funktioner med 

integraler genom att skriva ”Primitiva funktioner (integraler)”, samt att man i huvudsak fokuserar 

på areafunktionen A(x) och uttryckligen skriver att  

 

funktionen A(x) kan skrivas ∫  ( )  
 

 
 och /…/ benämnes bestämd integral. För den kurs 

det här är frågan om är beteckningen helt umbärlig [oviktig, överflödig – min anm.]. I ännu 

högre grad gäller detta termen för obestämd integral och beteckningen ∫ ( )  , men även 

denna senare bör omnämnas. 24 

 

Formuleringarna skiljer sig åt en del mellan skrifterna. Från 1966 års läroplan återfinns till 

exempel texten  

 

                                                 
23 (Skolöverstyrelsen, Kursplaner för gymnasiet i de allmänna läroverken jämte viss ändring i kursplaner för 

realskolan, 1954) 
24 (Skolöverstyrelsen, Kursplaner för gymnasiet i de allmänna läroverken jämte viss ändring i kursplaner för 

realskolan, 1954), s 247 
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Integraler: Definition av integral. Räkneregler. Samband mellan integral och primitiv funktion. 

Integration av enkla rationella och trigonometriska funktioner. Areaberäkning.25 

 

Medan man i exempelvis Lpf94 formulerar sig mer svepande: 

 
Eleven skall 
kunna bestämma primitiva funktioner och använda dessa vid tillämpad problemlösning 
 
kunna förklara innebörden av begreppet integral och klargöra sambandet mellan integral och 
derivata samt kunna ställa upp, tolka och använda integraler i olika typer av grundläggande 
tillämpningar 
 
kunna redogöra för tankegången bakom och kunna använda någon metod för numerisk 
integration samt vid problemlösning kunna använda grafisk, numerisk eller 

symbolhanterande programvara för att beräkna integraler.26 

 

Innehållet är ändå förhållandevis lika, men i Lpf94 har läraren större möjligheter att själv styra 

undervisningen. Vissa moment bör dock betraktas som obligatoriska trots att de inte finns 

uttryckta explicit. I Lpf94 står till exempel inte uttryckligen att man ska kunna använda integraler 

för areaberäkning, men man får anta att det i meningen ”tolka och använda integraler i olika typer 

av grundläggande tillämpningar” finns underförstått att läraren bör gå igenom detta. I Lpf94 

används ord som ”klargöra sambandet”, ”tolka och redogöra för tankegången bakom”, medan i 

de äldre styrdokumenten är det mer krassa formuleringar som dock sedan fylls på med ganska 

specifika metodiska anvisningar (se appendix A). 

En annan skillnad är att de nyare styrdokumenten från 1994 och 2011 inte längre säger något 

om integrationsmetoder, till exempel partiell integration och integration med substitution i enkla 

fall. Volymberäkning med integraler finns från och med 1954 års kursplan till och med den 

tidigare versionen av matematik D (MA204) från 1994. År 2000 flyttades dock momentet med 

volymberäkning (rotationskroppar) istället till matematik E, och finns således inte med i 

kursplanen för matematik D från år 2000. Inte i Lgy11 säger något om volymberäkningar.27, 28, 29, 

30, 31, 32 

Man skulle lätt kunna tro att numerisk integration framhålls mer i de nyare styrdokumenten, 

men redan i Lgy70 står det ”Genom den snabba utvecklingen av och den ökade tillämpningen av 

datamaskiner har numeriska metoder stor betydelse”.33  

                                                 
25 (Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasiet, 1966), s 257 
26 (Skolverket, Kursplan för MA1204 - Matematik D) 
27 (Skolöverstyrelsen, Metodiska anvisningar för undervisningen i matematik i gymnasiet, 1954) 
28 (Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasiet, 1966)  
29 (Skolöverstyrelsen, Lgy 70 Naturorienternade och Tekniska ämnen, supplement III, 1971) 
30 (Skolverket, Nationellt centrum för matematikutbildning, 1994) 
31 (Skolverket, Kursplan för MA1204 - Matematik D) 
32 (Schierbeck, 2010) 
33 (Skolöverstyrelsen, Lgy 70 Naturorienternade och Tekniska ämnen, supplement III, 1971) 
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Det är endast i Lgy70, supplement III, som integralkalkylens fundamentalsats andra del 

omnämns explicit med formel, ∫  ( )   ( )   ( )
 

 
.34 Men inte i något styrdokument har jag 

sett namnet ”integralkalkylens fundamentalsats”, ”analysens huvudsats” eller liknande. Första 

delen finns med i samtliga styrdokument under beteckningen ”samband mellan derivata och 

integral” eller liknande. 

Då det gäller tillämpningar ställer sig styrdokumenten lite olika till vad som ska tas upp. I 

läroplanen från 1966 står det att man kan ta exempel från fysiken, ”exempelvis arbetsberäkning 

vid variabel kraft”35. I Lgy70 påpekas det att det är viktigt att gå igenom integralbegreppet så tidigt 

som möjligt i årskurs två, för ”fysikens och de tekniska ämnenas synpunkt”36. Däremot i Lpf94 

sägs det att eleven ”skall kunna bestämma primitiva funktioner och använda dessa vid tillämpad 

problemlösning” samt kunna ”tolka och använda integraler i olika typer av grundläggande 

tillämpningar”. Där nämns alltså ingenting om specifikt fysikaliska tillämpningar. I kommande 

ämnesplanen för Lgy11 återfinns följande formulering: ”Bestämning av enkla integraler i 

tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena”.  

5.2 Läroböcker 

5.2.1 Bokens uppbyggnad och presentation av integraler 

 

När det gäller hur primitiva funktioner kopplas till integralområdet har jag hittat tre sätt.  

1) Vissa böcker nämner inte ens primitiva funktioner i samband med presentationen av 

integraler, till en början. De fokuserar på definitionen, tolkningen av en integral, ofta med hjälp 

av Riemannsummor (vilket jag återkommer till senare). Därefter kommer beräkning av integraler 

och i samband med detta primitiva funktioner.  

2) En annan metod är att lägga avsnittet om primitiva funktioner sist i föregående kapitel, som 

oftast handlar om derivata och ibland differentialekvationer.  

3) Den tredje varianten är att inleda integralkapitlet med att gå igenom primitiva funktioner.  

Min uppfattning är att det är ungefär lika vanligt att ta upp primitiva funktioner före som efter 

integralbegreppet, men att det i äldre böcker är vanligare att behandla det sist i föregående kapitel 

och i nyare att lägga det först i integralavsnittet. Emanuelsson berättar att han testat båda 

varianterna, men blivit ifrågasatt då han tagit upp primitiva funktioner först – dock utan direkta 

motiveringar till varför.37 

                                                 
34 (Skolöverstyrelsen, Lgy 70 Naturorienternade och Tekniska ämnen, supplement III, 1971) 
35 (Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasiet, 1966) 
36 (Skolövertyrelsen, 1971) 
37 (Emanuelsson, 2011) 



24 
 

Inledningen, och nu tänker jag 

främst på första sidan eller två första 

sidorna av kapitlet, skiljer sig mycket 

från bok till bok. I de nyare böckerna är 

det ganska vanligt med ett färgglatt 

försättsblad (se t ex bild 6), ibland med 

några inledande begrepp som kommer 

tas upp. Det vanligaste är att koppla 

inledningen till area på något sätt, till exempel genom att jämföra med areor av cirklar och 

rektanglar som eleven redan känner till, som i bild 7 där man visar hur man kan uppskatta arean 

av en cirkel. Andra metoder är att ta ett exempel, ofta ett v-t-diagram eller liknande. Andra 

böcker går rakt på sak – presenterar primitiva funktioner eller börjar direkt med 

Riemannsummor. Exempel på vad man kan använda integraler till förekommer också.  

Prima matematik från 1982 inleder med frågan ”Varför ska vi lära oss det här?”, vilken de 

besvarar bland annat med formuleringen ”integraler är allt som man kan uppfatta som en 

summering av en serie värden som förändrar sig”.38 Tal & rum visar hur man i vissa fall kan få 

fram enheten på en area under en kurva genom att multiplicera enheterna på koordinataxlarna, till 

exempel genom att i ett v-t-diagram ta (m/s)∙s = m.39  

Det är inte så vanligt att inleda med integralkalkylens historia.  

 

5.2.2 Definition och begrepp 

Jag har hittat framförallt två olika sätt att definiera integraler i böckerna. Det enda sättet är det 

som finns i Calculus, som kan anses vara det som används på högskola och universitet. Det går ut 

på att man stänger in integralen mellan alla under- och översummor och definierar integralen som 

det enda tal som uppfyller dessa. Här följer ett exempel på detta, hämtat ur Gamma:  

 

Integralen av funktionen f över intervallet a ≤ x ≤ b är det tal I som uppfyller  

u ≤ I ≤ ö 

för alla undersummor u och alla översummor ö till f. 40 

 

och över- och undersummor definieras så här:  

  

Sammanlagda arean av rektanglarna under funktionsgrafen kallar vi en undersumma u till f 

och sammanlagda arean av rektanglarna som går upp över funktionsgrafen en översumma ö 

till f. 41 

                                                 
38 (Ekbom & Hilding, 1982) 
39 (Eriksson, Sjunnesson, Jonsson, & Gavel, 2008) 
40 (Björup K. , Oscarsson, Sandhall, Selander, & Söderström, 1990), s 205 
41 (Björup K. , Oscarsson, Sandhall, Selander, & Söderström, 1990), s 205 

Bild 6 Bild 7 
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I Läroplan för gymnasiet (1966) hittar man specifika instruktioner om att definiera integraler 

med hjälp av över- och undersummor,42 därför är denna definition också vanligare i de äldre 

böckerna än i de nyare. Dock använder sig även Matematik 4000 från 2009 av denna strikta 

definition, efter att ha tagit ett exempel med ett gränsvärde. 

Det andra sättet att definiera en integral på är att bilda en Riemannsumma genom att summera 

smala rektanglar under en kurva, och skriva   ∑  (  )     
    (där  (  ) är funktionsvärdet i 

en punkt på intervallet k och ∆x är bredden av intervallen). Därefter låter man antalet rektanglar 

gå mot oändligheten. Då får man samma definition som jag presenterade i teoriavsnittet. För 

tydlighetens skull repeterar jag det nedan: 

 

Om funktionen f är kontinuerlig i intervallet       och  (  ) är funktionsvärdet i 

mitten av ett delintervall med längden ∆x, så kallas gränsvärdet  

      ∑  (  )     
     

integralen av f från a till b och skrivs ∫  ( )  
 

 
.43 

 

Alternativt kan man som i till exempel Tal & Rum från 2008 låta bredden av rektanglarna gå 

mot noll, istället för att låta antalet rektanglar gå mot oändligheten, och 

få          ∑  (  )     
     ∫  ( )  

 

 
.44  

Det finns även böcker som tar upp både 

gränsvärdesdefinitionen och över- och undersummor, 

på ett eller annat sätt. Två nyare böcker har exempelvis 

valt att definiera den bestämda integralen som ett 

gränsvärde, och sedan ta upp över- och undersummor 

tillsammans med numeriska metoder. I Optima 

Matematik D tar man också upp över- och 

undersummor i kapitlet om numeriska metoder, som 

ligger före definitionen av integraler.  När man sedan 

kommer fram till integralbegreppet uttrycker man först 

över- och undersummorna med riemannsummor och 

visar sedan att bägge går mot samma tal A. Därefter 

tecknar man          ∑  (  )     
    och definierar integralen på detta sätt (bild 8).45  

                                                 
42 (Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasiet, 1966) 
43 (Szabo, Larson, Viklund, & Marklund, 2009), s 57 
44 (Eriksson, Sjunnesson, Jonsson, & Gavel, 2008) 
45 (Axelsson, o.a., 1996) 

Bild 8 
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Nya delta matematik från 2002 har gjort på ett liknande sätt, fast utan formler. (Det mesta i 

denna boks integralavsnitt förklaras 

med ord och bilder.) Man börjar 

med att göra över- och 

undersummor till en graf, och låta 

antalet delintervall gå mot 

oändligheten. Då kommer över- 

och undersumman att gå mot 

samma värde, ”vilket blir den sökta arean”46. Men detta är inte den definition boken tar upp. 

Istället presenteras ett exempel med ett föremål som förflyttar sig åt ett håll, sedan åt rakt motsatt 

så att man får en kurva som ligger både 

över och under x-axeln. Sedan följer 

definitionen texten i den blåa rutan i bild 

9.  

I de två böckerna av Björk, Brolin 

et.al. har man valt att med hjälp av ett 

exempel göra en tabell med över- och 

undersumman för funktionen     . 

Man resonerar då på samma sätt som i 

bild 10. 

I två av böckerna har jag inte hittat någon 

direkt definition alls. Det är dels Funktionslära och 

Analytisk geometri från 1955, den äldsta lärobok 

jag kommit över som tar upp integralkalkyl. I 

den definieras endast obestämda integraler, och 

då på följande vis: ∫ ( )    ( )   , och 

det närmaste man kommer en definition av den 

bestämda integralen är skrivsättet      

∫  ( )  
 

 
, där ABCD är arean under en 

kurva.47 Den andra är Matematik från A till E från 

2002. Bild 11 visar hur boken presenterar 

begreppet integraler. Som synes används varken 

gränsvärdesdefinitionen eller definitionen med 

över- och undersummor, utan man väljer att 

betrakta arean som en helhet.48  

                                                 
46 (Björup & Oscarsson, Nya delta matematik kurs D, 2002) 
47 (Nyström & Olson, 1955) 
48 (Holmström & Smedhamre, 2002) 

Bild 9 

Bild 10 

Bild 11 
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Jag ska nu slutligen presentera ett utdrag ur Bertil Nymans Matematik för gymnasiet N-T2 från 

1967, som får representera ett ganska typiskt upplägg som jag har hittat i många böcker. 

Böckerna skiljer sig förstås på många punkter, men grundidén är ungefär densamma och ser ut 

som i bild 12 och 13: 

 

 

 

 

 

 Nyman avslutar sitt resonemang med följande anmärkning:  

Bild 12 Bild 13 
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Om f(x) är ≥ 0 och kontinuerlig i intervallet, så bör enligt det föregående den bestämda 

integralen betyda mätetalet A för den yta, som begränsas av kurvan    ( ), x-axeln samt 

linjerna x = a och x = b. Vi definierar nu detta mätetal som den bestämda integralen, dvs. 

  ∫  ( )  
 

 

 

Observera, att man inte gör tvärtom, dvs. definierar den bestämda integralen som mätetalet 

för ytan. Såvida inte grafen av funktionen    ( ) är en eller flera sträckor, har ytans 

mätetal nämligen inte tidigare definierats, och om man försöker ge en definition av mätetalet 

för ytan, visar det sig, att man i regel inte kan göra detta enklare än genom att definiera det 

som ett gränsvärde för en summa av typen (1). Att definiera en bestämd integral som mätetal 

för en yta är ej heller så bra av ett annat skäl. I tillämpningarna betyder nämligen en bestämd 

integral ofta inte en ytas mätetal utan mätetalet för en volym eller ett tröghetsmoment, en 

koordinat för en tyngdpunkt osv.49 

 

Vad gäller begrepp så används 

Riemannsummor och Riemannintegraler 

används i så gott som alla böcker, även de 

som inte väljer att definiera integralen på 

detta sätt. Största skillnaden ligger i hur 

upplägget görs: hur noga böckerna är med 

notation, hur mycket bilder och exempel 

som finns med mera. Ibland nämns till 

exempel inte namnen på begreppen, men 

de förklaras ändå, antingen i texten eller 

vid sidan av, som till exempel i Origo (se 

bild 14).  

 

5.2.3 Integralkalkylens fundamentalsats 

 

Integralkalkylens fundamentalsats är uppdelad i två delar (se avsnitt 2.2). Jag har i min 

genomgång sett en tydlig trend att endast de äldre läroböckerna, från före Lgy70, skriver ut första 

delen av satsen explicit med en formel av typen 
 

  
∫  ( )  

 

 
  ( ). I böckerna från 70-, 80-, 90- och 2000-talen har jag inte hittat detta. Ett 

exempel på en bok som har med den är Nymans Matematik för gymnasiet N-T2 från 1967. Han 

inleder avsnittet med  

 

                                                 
49 (Nyman, 1967), s 96-98 

Bild 14 
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I detta avsnitt skall vi studera integralen  ( )  ∫  ( )  
 

 
, i vilken vi tänker oss, att den 

övre integrationsgränsen x varierar, medan den undre gränsen a är konstant. Integralen är då 

en funktion av x; vi har betecknat denna funktion  ( ).50  

 

Därefter skriver han ut fundamentalsatsens första del som   ( )   ( ) och bevisar den med 

hjälp av att lägga till en liten bit ∆x och använda medelvärdessatsen för integraler och derivatans 

definition. Jag tänker inte gå närmare in på det här.  

Ett liknande resonemang finner vi i Björk et.al. från 1991. Dock är då  ( ) ersatt av 

areafunktionen  ( ), som egentligen aldrig definieras genom någon funktion. Det sägs bara med 

en bild att  ( ) är det skuggade området under grafen. Sedan formulerar man 

fundamentalsatsens del I med ord: ”  ( )   ( ), dvs att  ( ) är en primitiv funktion 

till  ( ).”51 Det presenteras inget regelrätt bevis, utan sambandet visas mer intuitivt med bilder 

och resonemang. Annars är de båda böckernas resonemang ganska lika. 

Den andra delen i integralkalkylens fundamentalsats, sambandet ∫  ( )    , ( )- 
  

 

 

 ( )   ( ), finns med i någon form i alla böcker som jag har analyserat. Det är förstås 

nödvändigt då det är med hjälp av denna formel som bestämda integraler beräknas exakt.  

 

5.2.4 Stringens, upplägg och tillämpningar  

 

Inte helt oväntat har faktorer som stringens, böckernas språk och upplägg samt exempel och 

tillämpningar förändrats över tid. Nya böcker är betydligt mer färgglada och inbjudande än äldre. 

Flera av de äldre böckerna är uppbyggda enligt strukturen definition – sats – bevis, medan de 

nyare ofta inte ens nämner ordet sats annat än i speciella sammanhang, som till exempel när det 

gäller trigonometriska formler eller ibland integralkalkylens fundamentalsats. Satserna finns 

förstås ändå med, åtminstone de viktigaste. Till exempel i boken Origo av Szabo et.al. från 2009 

presenteras fundamentalsatsens andra del under avsnittet ”Samband mellan derivata och 

integral”, se bild 15. Med hjälp av ett exempel härleds satsen som sedan presenteras i en ruta med 

samma titel som avsnittet. Som 

visas i bilden finns det en 

kommentar bredvid där det står 

”Detta kallas även 

integralkalkylens 

fundamentalsats”.52  

 

                                                 
50 (Nyman, 1967), s 103 
51 (Björk, Brolin, & Ljungström, 1991), s 48-49 
52 (Szabo, Larson, Viklund, & Marklund, 2009), s 60 

Bild 15 
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Vad gäller språk och notation i övrigt är 

det framförallt en bok som utmärker sig 

extra. I samband med grundskolans 

läroplan Lgr69 introducerades idéer från det 

som kallades ”den nya matematikens tid”. 

Konceptet kom från USA och gick ut på att 

introducera rikligt med mängdlära i 

matematiken, redan tidigt. Man menade att 

mängdlära var något naturligt som fanns 

inom alla.53 Ett tydligt exempel på detta 

finner vi i Gregers bok från 1967. I förordet 

står ”Denna bok är skriven i 

överensstämmelse med de krav på 

undervisningens utformning som 

rekommenderas i läroplanen för det nya  

gymnasiet”. Integralens definition och 

integralkalkylens fundamentalsats ser ut i 

Gregers bok som i bild 16 och 17. Samma 

sats, taget ur Nymans bok som är utgiven 

samma år, återfinns i bild 18. 

   Då det gäller tillämpningar ställer sig styrdokumenten lite olika till vad som ska tas upp, (se 

föregående avsnitt 5.1). Detta stämmer ganska bra in på hur läroböckerna från de olika 

tidsperioderna är uppbyggda. Exempelvis har integrationsmetoder försvunnit ur kursplanerna, 

och således även ur böckerna. För övrigt kan nämnas att det i Nyström och Olsons bok från 

1955 inte finns några tillämpningar alls, om man med tillämpningar menar praktisk tillämpning på 

vardagssituationer.54 Går man vidare och tittar på böckerna från 1960-talet ända fram till år 2000 

är det nästan bara tillämpningar inom fysiken och mekaniken som tas upp. I de äldre böckerna är 

det inte ovanligt att avsnittet heter ”Tillämpningar inom fysiken” eller liknande, och de handlar 

ofta om tröghetsmoment, fjädrar, tyngdpunkt, krafter, ström och liknande, se till exempel bild 19 

ur Nyman.55 Men man märker en förändring runt millenniumskiftet. Även om fokus fortfarande 

huvudsakligen ligger på fysikaliska tillämpningar, så börjar böckerna ta upp lite andra områden 

som till exempel temperatur och tillväxthastigheten hos ett träd eller en population. I de nyaste 

böckerna har de ansträngt sig ännu mer för att koppla tillämpningarna mer till vardagen. I 

exempelvis Tal & Rum från 2008 finns exempel som behandlar ett 100-meterslopp (bild 20), 

inkomstfördelning och trafikflöde in i och ut ur en stad.56  

                                                 
53 (Emanuelsson, 2011) 
54 (Nyström & Olson, 1955) 
55 (Nyman, 1967) 
56 (Eriksson, Sjunnesson, Jonsson, & Gavel, 2008) 

Bild 16 

Bild 17 

Bild 18 
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Övningsuppgifterna är i ganska stor utsträckning relativt lika. Ofta handlar det exempelvis om 

ren mängdträning av integration. Men några uppgifter i de nya böckerna har en lite annan 

karaktär, som här ur Origo (2009) (bild 21). 

Flertalet uppgifter i samma bok går även ut på att 

tolka bilder, till exempel: 

 

2246 Beskriv med ord det område i figuren som 

man kan bestämma arean av med följande 

integraler.” 57 

 

 

5.2.5 Historiska inslag 

Nästan alla böcker jag har studerat tar upp någonting om historien bakom integralkalkylen och 

areaberäkningar. Några med ett litet avsnitt i början eller i slutet (se exempelvis bild 22 ur Szabo 

et.al.), några väljer att lägga in större faktarutor mitt i, andra endast små notiser, antingen här och 

                                                 
57 (Szabo, Larson, Viklund, & Marklund, 2009), s 69 

Bild 21 

Bild 20 Bild 20 Bild 19 
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där eller i samband med ett visst moment, exempelvis att man i samband med att man tar upp 

Riemannsumma även nämner några ord om vem Bernhard Riemann var. 

Det är även ganska vanligt att nämna varifrån notationen har sitt ursprung, till exempel 

integraltecknet. Ingen av böckerna jag har tittat i innehåller övningsuppgifter på den historiska 

biten.  

 

Bild 22 
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6.0 Diskussion 

I 6.1 diskuterar jag kort det från min genomgång av styrdokument (som återfinns i resultatdelen 

och i appendix A) som jag funnit relevant för uppsatsen. I 6.2 diskuterar jag min läroboksanalys 

(som återfinns i resultatdelen och appendix B) utifrån samma kategorier som i resultatdelen. 

6.1 Styrdokument 

”Dagens läroböcker beskriver mer, både hur man ska tänka och hur man ska göra.”58 

 

Angående innehållet i styrdokumenten är min uppfattning är vissa metodiskt svårare moment, 

exempelvis integrationsmetoder och rotationskroppar, har tagits bort och istället ersatts med 

större fokus på förståelse av de övriga ingående momenten.  

    En annan sak som kan vara värd att konstatera är att i och med att styrdokumenten blivit 

mindre och mindre omfattande, får läroböckerna mer och mer betydelse för lärarens upplägg av 

undervisningen. M. Johansson har gjort en undersökning om hur lärare använder läroboken i 

matematikundervisningen. Hon kommer fram till att läroboken används i många olika 

sammanhang. Förutom att eleverna räknar själva i boken, presenterar läraren många exempel från 

boken framme på tavlan, boken används som bakgrundsfakta och underlag för diskussioner, till 

att beskriva matematiska begrepp samt till läxor.59 På så kan man nästan säga att boken idag till 

en viss grad ersätter delar av styrdokumenten och därmed styr undervisningen, vilket i sin tur 

innebär att boken spelar en mycket viktig roll för undervisningens kvalitet, för den enskilde 

läraren troligtvis större än dagens styrdokument.  

6.2 Läroböcker 

6.2.1 Bokens uppbyggnad och presentation av integraler 

 

”’Vadå, är det [att ta upp primitiva funktioner före definitionen av integraler] inte bra?’ ’Jovisst, men 

det är inte så vi brukar göra.’”60 

 

Min åsikt är att det går bra att ta upp primitiva funktioner både före eller efter integralbegreppet – 

så länge det inte tar fokus från definitionen och betydelsen av integralen. Men min personliga 

åsikt är ändå att man bör gå igenom primitiva funktioner först. Dels känns det naturligt då 

                                                 
58 (Emanuelsson, 2011) 
59 (Johansson, 2006) 
60 (Emanuelsson, 2011) 
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eleverna jobbat mycket med derivata tidigare, och primitiva funktioner är ett koncept som liknar 

detta – om än bakvänt. Dessutom kommer övergången från integralens definition till 

fundamentalsatsen enligt mig att bli mer naturlig, eftersom man kan gå över till 

fundamentalsatsen utan att behöva göra uppehåll vid primitiva funktioner. Personligen gillar jag 

inte heller att först behöva lära mig en annan metod innan jag får lära mig ”den riktiga”, som är 

den man sedan använder. Det som talar för detta skulle vara att eleverna skulle förstå mer vad de 

gör, men jag tror att det går bra att jobba med förståelsen på andra sätt. Bressoud skriver i en 

studie att det är en vanlig uppfattning att studenter som får beräkna en stor mängd integraler 

numeriskt utan att använda sig av primitiva funktioner därefter uppskattar desto mer att få 

använda sig av fundamentalsatsen. Dock skriver han att hans egen erfarenhet är att studenterna 

snarare inte brukar gilla att tvingas göra på ett mer komplicerat sätt än vad som behövs61, och jag 

är inne lite på samma spår. Man kan göra något numeriskt exempel på tavlan för att visa eleverna 

metoden, och jag ser en poäng i att ta upp numerisk integration för att göra eleverna medvetna 

om hur datorer och grafräknare gör, men annars anser jag att det är lika bra att de får lära sig det 

effektivaste sättet från början. 

 

”Viktigt är att poängtera att det är samma areabegrepp som vanliga geometriska figurer, som cirklar och 

trianglar.”62 

 

Försättsbladet/inledningen anser jag bör kopplas till areor, främst av två anledningar. Dels att det 

är något som eleven känner till sedan tidigare. Det väcker ofta mer intresse än begrepp som 

eleven först måste sätta sig in i. Dels för att det någonstans är den intuitiva uppfattningen som jag 

vill att eleverna ska ha efter avslutad kurs. Även om en integral inte är helt synonymt med en area, 

är det enligt Emanuelsson en bra grunduppfattning att sedan kunna bygga vidare på.63 För att 

göra det ytterligare mer konkret tycker jag att man kan ta upp att man i vissa fall kan multiplicera 

enheterna på koordinataxlarna för att få fram enheten på den ”area” man har räknat ut, se avsnitt 

5.2.1. 

 

6.2.2 Definition och begrepp 

 

”På universitetet är det viktigt att saker blir korrekta och stringenta, men på gymnasiet är det viktigare att de får 

en känsla för den matematiska idén.” 64 

  

En definition är viktig för att förstå vad man håller på med. Med tanke på att integraler kan 

användas till olika saker och tolkas på flera sätt, är det extra viktigt att ha något att luta sig mot.  

                                                 
61 (Bressoud, 2011) 
62 (Emanuelsson, 2011) 
63 (Emanuelsson, 2011) 
64 (Emanuelsson, 2011) 
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Som jag tidigare nämnt förekommer huvudsakligen två olika definitioner av integral i 

böckerna, den ena bygger på över- och undersummor och den andra bygger direkt på 

gränsvärdesbegreppet. Min personliga åsikt är att gränsvärdesdefinitionen är både enklare att 

förstå och bättre förmedlar den intuitiva uppfattningen av en integral som jag vill ge mina elever. 

Definitionen med över- och undersummor bygger visserligen också på samma idé med 

Riemannsumma, men den framgår inte i det bildliga minnet eleven skapar sig av rutan i boken. 

Jag vill att mina elever ska se framför sig ett gränsvärde av en summa. Över- och undersumma-

definitionen är visserligen mer generell, men kan enligt mig sparas till universitetet.  

Björk et.al. pekar på en intressant sak då de med hjälp av ett konkret exempel visar hur 

funktionen      går mot 1/3 (se avsnitt 5.2.2). Gränsvärde är ett abstrakt begrepp, varför ett 

exempel är utmärkt för att förklara det. Dock tycker jag inte riktigt att det hör hemma i samband 

med en integrals definition utan snarare då man går igenom derivata, här tycker jag man måste 

kunna förutsätta att eleverna kan ta till sig det ändå.  

Fördelen med Nya deltas definition (”Integralen av en funktion f över ett intervall       är 

lika med arean av området mellan grafen och x-axeln ovanför x-axeln minus arean av området 

mellan grafen och x-axeln nedanför x-axeln.”)65 är att den tydliggör att en integral kan definieras 

även om grafen ligger under x-axeln. Den ger också en bra intuitiv förståelse till varför man kan 

beräkna en integral på ett sådant sätt, i och med att de tar ett exempel med sträcka som är ett 

begrepp som eleverna känner igen. Men enligt mig är det inte helt korrekt att kalla det för en 

definition, när en av de stringenta definitionerna (över- och undersummor) nyligen har gåtts 

igenom på sidorna innan. Jag tycker snarare att det borde vara definitionen, och den definitionen 

som används borde vara en konkretisering eller tolkning av integraler. 

Matematik från A till E är enligt mig ett exempel på hur man inte bör göra, det vill säga att man 

inte skriver ut någon definition överhuvudtaget utan bara ser arean under kurvan som en helhet. 

Det framgår inte att en integral är en summa av många små rektanglar, och varken under-

/översumma- eller gränsvärdesdefinitionen nämns. Det känns som att man har dragit 

förenklingen av matematiken lite för långt, och det är farligt. Jag vill hävda att alla kan lära sig, 

även svåra saker, om man får det förklarat på ett bra sätt. Men detta kräver förstås extra arbete av 

och kompetens hos läraren.  

Att Nyström och Olsons bok från 1955 inte innehåller någon direkt definition är intressant ur 

ett historiskt perspektiv, då det historiskt sett har varit vanligt att endast betrakta integration som 

inversen till derivering. Det känns som att integration i den boken ännu inte har hunnit utvecklas 

till vad det är idag, utan fokus i denna bok ligger på primitiva funktioner och areaberäkning.  

Sammanfattningsvis anser jag att det tydligt måste framgå att en integral är summan av en 

massa oändligt smala rektanglar. Det hör också samman med att en integral även kan tolkas som 

en summa av en serie värden som förändrar sig (se avsnitt 5.2.1). Integrationstecknet är ju 

ursprungligen ett s, som står för summa. Detta tycker jag att eleverna bör lära sig, det är roligt för 

                                                 
65 (Björup & Oscarsson, Nya delta matematik kurs D, 2002), s 104 
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dem att förstå kopplingen mellan sigma och integraltecknet och att de har ungefär samma 

betydelse och de är något att hänga upp minnet på. Jag anser även att man bör presentera 

integralen som ett gränsvärde, eftersom det är bra för eleverna att träna sig att tänka i sådana 

termer. Alla kommer kanske inte att förstå begreppet gränsvärde på en gång, kanske inte alls 

under gymnasiet, men om man skulle stöta på det igen har man ändå någon sorts uppfattning om 

vad det är. En studie gjord på svenska universitetsstudenter visar att även dessa har problem att 

helt förstå vad ett gränsvärde är. Författaren till artikeln slår också fast att man bör låta elever 

träna mer på detta.66 Om man hinner kan man ta upp över- och undersummor, enligt mig. Det är 

också ett nyttigt koncept att träna sig att tänka på, feluppskattning osv. Men det viktigaste tycker 

jag är att eleverna får en uppfattning om att en integral är en summa.  

 

6.2.3 Integralkalkylens fundamentalsats 

 

”Det ska vara över lag matematiskt riktigt, men behöver inte nödvändigtvis vara teoretiskt.”67  

 

Vad gäller integralkalkylens fundamentalsats används del II flitigt i böckerna, medan del I slutade 

skrivas ut med formel redan i slutet av 60-talet. En förklaring till detta skulle kunna vara att den 

ändå nämns som ord i alla böcker, det vill säga att om man deriverar en integral så får man 

tillbaka funktionen. Och för att skriva ut den med symboler behöver man kunna hantera en 

variabel övre integrationsgräns, vilket de senare böckerna inte tar upp. Dock förekommer 

areafunktionen i flera av böckerna, vilken är i stort sett samma sak, vilket vi såg exempel på i 

Björk et.al.  

Som lärare måste man alltid göra en avvägning om man ska vara stringent eller låta eleverna 

mer gå på intuition. Jag tror här att man som lärare får göra en bedömning av sin klass. En 

högpresterande intresserad klass kan möjligen få nosa lite på variabla gränser, men annars anser 

jag att en intuitiv areafunktion duger bra.  

 

6.2.4 Stringens, upplägg och tillämpningar  

 

”När jag började undervisa på gamla gymnasiet 1968 var det större fokus på formalia. Och man lade ner nästan 

lika mycket tid hemma som i skolan, så tror jag inte att det är idag. Men då får man tänka på att det då bara 

var en liten del av alla som gick gymnasiet. Idag är det fler elever, och dessutom mindre tid – hur går den 

ekvationen ihop?”68 

 

                                                 
66 (Juter, 2005) 
67 (Emanuelsson, 2011) 
68 (Emanuelsson, 2011) 
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De nyare böckerna är ofta mer färg i, luftigare och innehåller fler kopplingar till vardagslivet. Som 

vi såg i exemplet med fundamentalsatsens första del (se avsnitt 5.2.3) förklaras ofta ungefär 

samma sak i de nyare böckerna som i de äldre, men med ett lite mer lättsamt upplägg. I det här 

fallet förklaras satsen med ord istället för med formler.  

Vad gäller uppgifterna skulle jag vilja säga att de har förändrats på två sätt. 

1) Förändringen från mer metodiskt räknande till sammansatta problem där man måste tänka 

mer utanför själva metoden. Vad detta betyder för svårighetsgraden på uppgifterna vill jag låta 

vara osagt. Ofta kan det kräva mer av en elev att själv komma fram till samband etcetera än att 

bara räkna metodiskt, även om metoden är svår. Å andra sidan förekommer i de äldre böckerna 

fler visa att-uppgifter, vilka förstås är krävande. Jag tror att det är viktigt att eleverna får tänka 

själva och förstå, men att man inte heller får glömma bort vikten av att få praktisera det. En risk 

med att inte känna sig säker på metoderna är att självförtroendet kan sjunka, man känner inte att 

man kan något ordentligt.  

 

”Då började eleverna fundera över svaren och dess konsekvenser.”69 

 

2) Någon gång fram emot 2000-talet börjar tillämpningarna bli mer och mer anpassade efter 

elevens vardag, i enlighet med formuleringen i kursplanen i matematik D från 2000: ”tolka och 

använda integraler i olika typer av grundläggande tillämpningar”70, till skillnad från exempelvis 

”fysikens och de tekniska ämnenas synpunkt”71 som det står om i Lgy70. Men vi får se om det 

ändras igen, i och med formuleringen i Lgy11 om att ta upp tillämpningar som är ”relevanta för 

karaktärsämnena”72. Jag tycker det är vettigt att blanda olika typer av uppgifter, några som har 

med inriktningen att göra och några som hör mer vardagen till. För även om man gjort ett aktivt 

val att gå naturvetenskaplig linje, tror jag att man intresserar sig betydligt mer för ett 

hundrameterslopp än en fjäder som spänns. Emanuelsson berättade om att matematikböckerna 

för samhällslinjen på den tiden han undervisade gymnasieelever var förenklade förkortade 

versioner av naturböckerna. Därför började han leta efter autentiska problem i till exempel 

tidningsartiklar som han tog med till sina elever. Han märkte då en stor skillnad i form av att 

eleverna började reflektera över vad svaren egentligen betydde.73  

I en studie har man gjort en analys av Calculus kapitel om derivata. Man kommer bland annat 

fram till att den är för formell och innehåller för få tillämpningar, och att de tillämpningar som 

finns kommer i slutet av kapitlet. Artikelförfattarna menar att för att bättre motivera studenterna 

borde det komma verklighetsanknutna exempel redan i början av kapitlet.74 Här ser jag att många 

                                                 
69 (Emanuelsson, 2011) 
70 (Skolverket, Kursplan för MA1204 - Matematik D) 
71 (Skolövertyrelsen, 1971) 
72 (Schierbeck, 2010) 
73 (Emanuelsson, 2011) 
74 (Randahl & Grevholm, 2010) 
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av de böcker jag har analyserat har lyckats bättre med detta än Calculus. Särskilt de nyare böckerna 

är bra på att hitta på blandade exempel och sprida ut dem över kapitlet.  

 

”Man hade en tanke om att det var naturligt och därför enkelt, men varken lärare eller elever kunde hantera 

det.”75 

 

Gregers bok är den enda av de jag har analyserat som är uppbyggd enligt idéer från ”den nya 

matematikens tid” och mängdläran. Exemplen jag tog i resultatdelen (avsnitt 5.2.4) är ändå 

ganska snälla exempel, på flera ställen gör mängdlärans notation boken onödigt svårläslig, och jag 

har inte svårt att förstå att många elever blev skrämda och hade svårt att förstå vad som 

egentligen menades. Emanuelsson berättade exempelvis hur man skulle skriva ”lösningsmängden 

till ekvationen är *       +” istället för att bara skriva ”lösningen till ekvationen är x = 

3”.76 En lagom dos notation anser jag är vettigt: det sparar tid, ger en förståelse och får eleverna 

att känna att de behärskar det matematiska språket, precis som det är roligt att känna att man kan 

spanska eller tyska. Men för mycket riskerar enligt mig att äventyra både elevernas självförtroende 

och förståelse.  

 

6.2.5 Historiska inslag 

 

”Då ett nytt avsnitt av kursen skall behandlas, är det en styrka hos läraren, om han kan introducera det nya 

området på ett intresseväckande sätt, t. ex. genom att göra en historisk anknytning.”77 

 

Vad gäller den historiska aspekten tycker jag den bör fortsätta ligga i bakgrunden och finnas 

där i form av någon faktaruta eller liknande för de elever som är intresserade, men inte ta 

överhanden. Jag tror det räcker med att nämna till exempel namnen Leibniz och Riemann i 

förbifarten. Däremot tror jag att små anekdoter eller historier kan vara uppskattade om man kan 

några sådana. 

I en artikel av Robert P. Burn föreslår han en metod för hur man kan gå igenom integration 

med en historisk approach. Enligt hans artikel går man igenom hur begreppen utvecklades över 

tid, lite grand som jag gjort i den historiska översikten i avsnitt 3.1. Poängen med det är att 

eleverna ska förstå utvecklingen lite i taget, och se förändringarna gradvis.78 Han riktar sig dock 

huvudsakligen till universitetsstudenter, då matematiken som ingår i artikeln ligger på för hög 

nivå för att kunna användas för gymnasieelever.  

Jag tycker att det är positivt med vissa historiska inslag, men som Burn skriver måste stoffet 

presenteras i lagom stora doser. Jag tror inte det är någon nackdel om läraren besitter lite extra 

                                                 
75 (Emanuelsson, 2011) 
76 (Emanuelsson, 2011) 
77 (Skolöverstyrelsen, Metodiska anvisningar för undervisningen i matematik i gymnasiet, 1954) 
78 (Burn, 1999) 
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kunskaper om den historiska bakgrunden som man kan integrera i undervisningen om man 

känner för det, men jag tror inte på det som ett självändamål.   
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7.0 Förslag till undervisningsplanering för gymnasiets avsnitt om integraler 

I 7.1 presenterar jag ett förslag till undervisningsplanering som jag genom detta projekt för egen 

del funnit lämplig. Jag vill dock poängtera att det är svårt, om inte omöjligt, att presentera en 

lämplig undervisningsplanering för samtliga sorters klasser och sammanhang. Detta ska därför 

endast ses som ett av många möjliga alternativ till en undervisningsplanering, dock den som jag 

personligen föredrar. I 7.2 ger jag några korta kommentarer till planeringen i 7.1. 

7.1 Undervisningsplanering 

Översiktsplan över de 12 lektionerna: 

 

LEKTION 

NR 

INNEHÅLL 

1-2 Primitiva funktioner 

Primitiva funktioner med villkor 

3-5 Test: Primitiva funktioner  

Definition genom Riemannintegral 

Tolkning av integraler 

Fundamentalsatsen 

6-9 Räkneregler  

Integralen mellan kurvor  

Negativa integraler 

10-11 Numeriska metoder  

Beräkna integraler med grafräknare 

Repetition  

12 Prov  

 

Lektion 1-2 

 

Jag kommer att börja med att gå igenom primitiva funktioner, (se min tidigare diskussion om 

detta, avsnitt 6.2.1). Detta borde ta två lektioner, då hinner jag även gå igenom primitiva 

funktioner med villkor (som jag inte tagit upp i denna rapport men som brukar finnas med i de 

flesta böcker). Jag nämner, som en intresseväckare, att vi snart kommer att gå igenom integraler, 

och berättar då också varför det kan vara nyttigt att kunna integraler: det finns väldigt mycket här 

i världen som förändrar sig, och integraler kan man tolka som en summering av en serie värden 

som förändrar sig. Dessutom är det en övning i att förstå gränsvärden, vilket är användbart inom 
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all matematik på högre nivå, så de som ska läsa vidare kommer garanterat ha nytta av detta.79 Man 

kan räkna ut tyngdpunkter, tröghetsmoment med mera. 

 

Lektion 3-5 

 

För att se till att alla har följt med hittills kommer jag att inleda lektion 3 med ett litet test på 

primitiva funktioner, eftersom de kommer behöva det när de ska räkna ut integraler. Därefter 

kommer jag att (förhoppningsvis) väcka elevernas intresse genom att göra något med anknytning 

till area. Jag kanske visar hur Arkimedes gjorde en uppskattning av cirkelns area med hjälp av att 

dela upp den i små bitar (se bild 7).80 Eventuellt tar jag själv med mig papper och sax och visar 

detta med en demonstration.  

   Därefter går jag in på definitionen av integraler, den varianten med riemannintegral och 

gränsvärde (se min diskussion om detta i avsnitt 6.2.2). Jag börjar med ett exempel med siffror 

gör att ge dem en idé vad det handlar om, därefter presenterar jag det generella resultatet 

   (  )       (  )           (  )   , skriver om det med summatecknet som 

   ∑  (  )     
    och därefter inför jag gränsvärdet          ∑  (  )     

    

 ∫  ( )  
 

 
. I samband med detta poängterar jag huvudidén: att en integral kan tolkas som 

summan av rektanglarna, och berättar att integraltecknet är ett gammeldags s som står för summa 

– samma betydelse som stora sigma har.   

Nu vet eleverna att en riemannintegral är en summa av en massa rektanglar, som tillsammans 

bildar någon sorts area under en kurva. Därefter frågar jag: vad kan den här kurvan stå för, till 

exempel? Sedan reder jag ut hur man i vissa fall kan multiplicera enheterna på koordinataxlarna 

för att få fram enheten på arean under kurvan, exempelvis (antal/vecka) ∙ vecka = antal, (km/h) 

∙h = km, etcetera.81 Sedan räknar jag ett eller två exempel direkt utifrån definitionen, men som jag 

tidigare diskuterat ser jag ingen större poäng med att låta eleverna traggla sig igenom en massa 

numeriska integraler då det finns ett enklare sätt (se avsnitt 6.2.1).  

Lektion fem kommer jag in på fundamentalsatsen. Jag visar del I med hjälp av en areafunktion 

som jag kallar för I(x). Sedan visar jag andra delen, och därmed sambandet mellan integraler och 

primitiva funktioner. Nu får de börja räkna på detta. 

 

Lektion 6-9 

 

De tre följande lektionerna ägnas huvudsakligen åt räkning: mängdträning så att de får in 

tekniken, räkneregler, mer komplicerade fall som integralen mellan två kurvor, under x-axeln med 

mera. Exakt på vilket sätt de får göra detta är ingenting jag har gått närmare in på i denna uppsats.  

                                                 
79 Jfr (Ekbom & Hilding, 1982) 
80 Jfr (Björk, Brolin, & Ljungström, 1991) 
81 Jfr (Eriksson, Sjunnesson, Jonsson, & Gavel, 2008) 
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Lektion 10-11 

 

Jag avslutar med numeriska metoder och beräkning av integraler med hjälp av grafräknaren. Jag 

kopplar ihop dessa moment och berättar att vissa av de algoritmer man gör för hand är samma 

som räknaren gör. På slutet av lektion 11 delar jag in dem i grupper och låter dem tillsammans 

lösa varsitt tal per grupp, som de sedan får gå fram på tavlan och presentera inför de andra. 

Slutligen repeterar jag kapitlet och räknar själv några exempel på tavlan.  

 

Lektion 12 

 

Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov. Hur detta ser ut ligger också det utanför den här 

uppsatsens omfattning. 

7.2 Kommentarer 

Vad gäller tillämpningar av integraler kommer jag att försöka sprida ut dem så gott det går under 

lektionerna istället för att lägga alla på slutet, se avsnitt 6.2.4. I den mån jag kan kommer jag också 

att försöka välja problem som är relevanta i förhållande till studieinriktningen, natur/teknik, men 

även till deras vardag.  

   Jag anser att det är viktigt att blanda mängdträning med tänka-själv-uppgifter. Jag frågade mig i 

början av denna uppsats om det är nödvändigt att räkna sida upp och sida ner? För många elever 

tror jag att det är det, de flesta behöver få göra fel ett antal gånger innan de kan göra rätt. 

Emanuelsson pratar om det konceptuella och det proceduriella, alltså att förstå huvudkonceptet 

men också att kunna utföra uppgifterna som ges.82 Jag kommer försöka att välja ut någon 

diskussionsuppgift som man kan diskutera i helklass under någon av lektionerna.  

Om klassen är ovanligt intresserad har jag valt ut ett fördjupningsområde jag tycker vore 

spännande att ta upp. I Matematik 4000 finns ett fördjupningsavsnitt om generaliserade integraler, 

som tar upp oändligheten med hjälp av ett exempel som handlar om en cyklist. De resonerar som 

så att om en cyklist hela tiden minskar sin hastighet med tiden, motsvarande kurvan  ( )  
 

√ 
 , 

så kommer han oändligt långt. Men om hastigheten minskar ännu fortare, som kurvan  ( )  
 

√  
 , så kommer han inte komma längre än ett visst värde.83 Det vore spännande att föra en 

diskussion om detta och kanske låta dem beräkna några konvergenta och divergenta integraler, 

ifall det finns tid över samt intresse för det.  

 

 

                                                 
82 (Emanuelsson, 2011) 
83 (Alfredsson, Erixon, Heikne, & Palbom, 2009) 
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8.0 Sammanfattning  

I 8.1 sammanfattar jag mitt syfte med uppsatsen och det jag kommit fram till. I 8.2 tar jag upp 

några saker som vore intressanta att forska vidare på, men som legat utanför ramarna på denna 

uppsats. Slutligen i 8.3 ger jag några korta didaktiska, metodiska och historiska kommentarer om 

vad jag lärt mig genom detta projekt. 

8.1 Sammanfattning av uppsatsen 

Mitt syfte har varit att undersöka hur man har lärt ut integralkalkyl i gymnasieskolan i Sverige från 

mitten av 1900-talet fram till idag, samt ge ett förslag på en planering av gymnasiets 

integralavsnitt. De metoder jag har använt mig av är främst en läroboksanalys och en intervju 

med en erfaren lärare och läroboksförfattare.  

Jag har under projektets gång tagit reda på när man egentligen började undervisa om integraler 

i gymnasiet i Sverige, vilket var år 1954. Dessutom har jag i min jämförelse av styrdokument och 

gymnasieböcker från förr och nu samt efter jämförelse med universitetsläromedlet Calculus 

kommit fram till några väsentliga skillnader. En skillnad är sättet som integraler definieras på, och 

jag har sett att det finns huvudsakligen två sätt, det ena mer generellt som förekommer i Calculus 

och det andra som ofta förekommer i gymnasieböckerna. Jag har också sett exempel på hur dessa 

har kombinerats på olika sätt och att det är skillnad i de äldre böckerna mot de nyare. Jag har 

bestämt mig för att jag föredrar gränsvärdesdefinitionen eftersom den tydliggör att en integral är 

en summa. 

Vissa svårare metoder har plockats bort på senare år till förmån för mer fokus på förståelse. 

Exempelvis togs integrationsmetoder bort i och med Lpf94, och volymberäkningar flyttades till 

Matematik E år 2000. Istället kom mer fokus på att tolka och förstå tankegångar bakom olika 

uppgifter. Om svårighetsnivån på uppgifterna har förändrats låter jag vara osagt, men karaktären 

på vissa uppgifter har förändrats. Tillämpningsuppgifterna har dessutom gått ifrån att nästan 

enbart handla om fysik, till att förutom fysik även behandla olika ämnesområden och komma 

närmare elevens vardag. Men detta kan eventuellt komma att ändras igen, eftersom det i den nya 

läroplanen Lgy11 står ”Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för 

karaktärsämnena”. 

8.2 Vidare forskning 

Detta har som sagt inte varit någon empirisk undersökning, utan jag har endast använt mig av en 

litteraturstudie och en intervju. Jag skulle därför vara mycket intresserad av att ta del av en 

undersökning, där man testar elevers inlärnings- och förståelsegrad på basis av de olika 

metoderna jag har lyft fram i denna rapport.  
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Det vore heller inte ointressant att analysera läroböcker mellan åren 1955-1967. Jag kan tänka 

mig att det händer en hel del under dessa år, då integralavsnitten utvecklas från nio sidor nästan 

ren räkning till runt fyrtio sidor med definitioner, tillämpningar med mera. Likaså att titta på 

böcker som skrivits i enlighet med de nya kursplanerna för Lgy11, något som i skrivande stund 

inte varit möjligt.  

Den här rapporten började egentligen som en analys av integralkalkylens fundamentalsats och 

dess roll i gymnasieskolan, varför jag kort i den historiska bakgrunden (avsnitt 3.2) nämner något 

om olika fundamentalsatser. Det skulle vara spännande att utveckla detta resonemang till en mer 

omfattande uppsats om vilka olika fundamentalsatser som finns, hur de har kommit till, varför de 

har blivit fundamentalsatser och så vidare. 

8.3 Avslutning 

Under detta projekt har jag lärt mig betydligt mer än bara hur integraler har presenterats under 

åren. Bland annat har jag insett att det inte 

var så länge sedan matematiken var 

annorlunda mot idag. För 60 år sedan 

undervisade man inte ens om integraler, 

och när det infördes 1954 ansågs det mest 

vara inversen till derivering. Och bilderna 

som presenteras i dessa riktigt gamla 

böcker (se t ex bild 23, jfr figur 2 i avsnitt 

3.4.2) liknar de som Leibniz presenterade, 

vilka i sin tur liknar bilder ur Euklides verk 

Elementa. Jag har även insett hur stor 

fokus som låg på euklidisk geometri för 

bara ett tiotal år sedan, trots att Euklides 

har varit död i snart 2 300 år.  

Det elever kanske brukar komma ihåg av integraler, ”det där bakvända” då man gör 

omvändningen till derivata, hoppas jag förstås att mina kommande elever kommer att komma 

ihåg. Det är ju den tekniken man använder för att kunna ha nytta av integraler. Men jag hoppas 

också att de ska komma ihåg att man kan se det som en area, eller ännu hellre - en summering av 

värden som förändras, och något om vad det kan användas till. I så fall är jag mer än nöjd. 

Bressoud beskriver hur svårt det är att få till och med högskolestudenter att uppfatta integraler 

som denna summa, och skriver att om vi vill att studenterna ska uppfatta det på detta sätt måste 

vi påminna dem om det och gärna ge dem meningsfulla uppgifter som behandlar det på det 

Bild 23 
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sättet. 84 Jag kommer försöka poängtera det inför dem, men det sistnämnda är dock något jag 

huvudsakligen kommer att överlämna åt universitetet. 

    I arbetet med min egen lektionsplanering har jag också insett att det kanske allra viktigaste 

metodiskt sett är att vara tydlig och rakt på sak, och inte försöka dölja någonting. Eleverna är 

tillräckligt smarta för att kunna förstå nya saker, men det kräver tid, kunskap och tålamod från 

lärarens sida. Jag tycker därför att Emanuelsson får sammanfatta allting med sitt uttalande: ”Allra 

viktigast är att tro på att alla elever vill lära sig. Egentligen borde alla lärare höja förväntningarna och öka 

stödet.”85 

 

                                                 
84 (Bressoud, 2011) 
85 (Emanuelsson, 2011) 
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Appendix A – Styrdokument 

Undervisningsplan för ämnena matematik, matematik (allmän kurs) och matematik (specialkurs) (1935) 

 

Denna kursplan utkom första gången 28 april 1933, och detta är en version från 1935. Den är indelad i olika 

inriktningar. För realgymnasiet finns allmän kurs och specialkurs. Mål för allmän kurs är ”undervisningen i 

matematik /…/har till uppgift att /…/bibringa lärjungarna matematisk insikt och färdighet i en omfattning 

motsvarande realgymnasiets allmänna bildningsmål samt därvid göra dem förtrogna med matematiskt tänkande”, 

medan för matematisk specialkurs gäller ”Undervisningen i matematik (specialkurs) å realgymnasiet har till uppgift 

att, utöver det i matematik (allmän kurs) inhämtade, bibringa lärjungarna något vidgade kunskaper samt därigenom 

även större säkerhet i allmänhet i ämnet matematik”.86 

Det intressanta är förstås att integraler eller primitiva funktioner inte finns med i någon av kurserna, inte ens 

specialkursen. I allmänna kursen ingår inte heller derivata. Däremot ingår derivata, max- och minproblem med mera i 

specialkursen.  

 

Kursplaner för gymnasiet i de allmänna läroverken jämte viss ändring i kursplaner för realskolan (1954) 

 

Enligt inledningen på denna kursplan har ”Undervisningen i matematik på reallinjen till uppgift att vidga och 

fördjupa lärjungarnas matematiska kunskaper samt, särskilt på den matematiska grenen, därvid göra dem förtrogna 

med matematiskt tänkande.” en mening återfinns om just integralundervisning: ”Obestämda integraler jämte 

tillämpningar på yt- och volymbestämningar”. 87 

 

Metodiska anvisningar för undervisningen i matematik i gymnasiet (1954) 

 

Dokumentet inleds med förkunskaper, då det hänvisas till de metodiska anvisningarna för matematikundervisningen 

i realskolan. Därefter kommer cirka fem sidor med ”Allmänna synpunkter”, indelad i åtta punkter. 

1. Här står det att man måste ta hänsyn till ”lärjungarnas” förkunskaper med mera. 

2. Handlar om planering, användandet av läroboken, konferenser. 

3. Tar upp vikten av att alla förstått innan man går vidare, och att läraren gärna får inleda nya avsnitt på ett 

”intresseväckande sätt, t. ex. genom att göra en historisk anknytning” eller genom att uppställa ett enkelt 

problem, som framtvingar nya satser”. 
4. Handlar om olika lektionsmoment: genomgång, tyst övning, med mera. 

5. Beskriver hur ”hemarbetet” kan delas in i två kategorier: ”inlärande av bevis för genomgångna satser” samt 

”problemlösning i anslutning härtill”. 

                                                 
86 (Undervisningsplan för ämnena matematik, matematik (allmän kurs) och matematik (specialkurs), 1935), s 

3, 5 
87 (Skolöverstyrelsen, Kursplaner för gymnasiet i de allmänna läroverken jämte viss ändring i kursplaner för 

realskolan, 1954), s 177 
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6. Behandlar ”de matematiska skolskrivningarna”. 

7. Ger metodiska anvisningar till det frivilliga enskilda arbetet. 

8. Nämner de hjälpmedel som är tillåtna: räknetabeller och räknestickor.88 

Därefter kommer detaljerad kursfördelning, där formuleringen ”Primitiva funktioner (integraler). Integrering genom 

omvändning av deriveringsreglerna. Tillämpningar på yt- och volymberäkningar.”89 finns. Därefter kommer undervisning i olika 

klasser, med utförliga instruktioner om hur man ska undervisa om olika moment. För integralavsnittet gäller att man 

först går igenom primitiva funktioner, därefter ”Som inledning till teorien för ytberäkningar” ska man visa 

riemannsummor med hjälp av kurvan     . Därefter kommer fundamentalsatsen, man ska med hjälp av 

areafunktionen A(x) visa att  ( )   ( )   ( ), där F(x) är en primitiv funktion till f(x). Detta är allt de på 

biologiska och sociala grenen behöver gå igenom. Matematiska grenen fortsätter med arean mellan två kurvor och 

”När det gäller brutna rationella funktioner, bör man även någon gång beräkna        ( )”.  Intressant är att 

gällande notation står det: ”bör omnämna” att ”funktionen A(x) kan skrivas ∫  ( )  
 

 
 och att den kallas bestämd 

integral. För den kurs det här är frågan om är beteckningen helt umbärlig [oviktig, överflödig – min anm.]. I ännu 

högre grad gäller detta termen för obestämd integral och beteckningen ∫  ( )  , men även denna senare bör 

omnämnas”. Slutligen nämns något om rotationskroppar.90 

 

Läroplan för gymnasiet (1966) – gymnasiet före 1971 

 

Denna bok är mycket utförlig (772 sidor) och ger känslan av en lagbok. Huvudboken innehåller kursplaner för 

gymnasieskolans samtliga kurser.  

 

Matematik 

 

Matematikämnet är uppdelat efter årskurser istället för kurser. Förutom mål (”Undervisningen i matematik har till uppgift 

att ge förtrogenhet med några väsentliga begrepp och metoder inom algebra, geometri, funktionslära, sannolikhetslära och statistik, att 

uppöva färdigheten i numerisk räkning även med tekniska hjälpmedel samt att ge inblick i matematikens användning inom andra 

ämnesområden”) finns även allmänna anvisningar, timplan, huvudmoment och årskursfördelning. Därefter följer 

mycket utförliga anvisningar och kommentarer till lärostoffet, verksamhetsformer (som studieteknik och 

arbetsformer) samt hjälpmedel.91  

I de olika anvisningarna framgår vad som gäller natur/teknik respektive samhälle/ekonomi. Integraler ingår som 

huvudmoment på bägge linjerna. För natur/teknik hittar man i årskurs 2 följande text: 

 

”Integraler: Definition av integral. Räkneregler. Samband mellan integral och primitiv funktion. Integration av 

enkla rationella och trigonometriska funktioner. Areaberäkning.”92 

                                                 
88 (Skolöverstyrelsen, Metodiska anvisningar för undervisningen i matematik i gymnasiet, 1954), s 227-232 
89 (Skolöverstyrelsen, Metodiska anvisningar för undervisningen i matematik i gymnasiet, 1954), s 234 
90 (Skolöverstyrelsen, Metodiska anvisningar för undervisningen i matematik i gymnasiet, 1954), s 246-247 
91 (Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasiet, 1966) 
92 (Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasiet, 1966), s 257 
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Intressant är att man vidare, för årskurs 3 finner följande innehåll: 

 

”Integrationsmetoder: Partiell integration och integration med substitution i enkla fall.”93 

 

Under ”kommentarer till speciella kursmoment” ges förslag till hur momenten kan behandlas, ungefär som 

dagens lärarhandledningar. Där framgår att man bör inleda med att diskutera areaberäkning och ”därvid använda en 

liknande metod som vid definition av integralbegreppet”. Det nämns också att man kan ta exempel från fysiken, ”exempelvis 

arbetsberäkning vid variabel kraft”. Sedan ska man definiera integralen med hjälp av en Riemannsumma.  

 

”Därefter bildar man mängden av integraler till alla sträckvis konstanta funktioner (trappfunktioner, min anm) 

vilka är mindre än eller lika med f och mängden av integraler till alla sträckvis konstanta funktioner vilka är större än 

eller lika med f. Om det finns exakt ett tal som är större än eller lika med alla tal ur den första mängden och mindre 

än eller lika med alla tal ur den andra mängden, är funktionen integrerbar och detta är funktionens integral, som 

skrivs ∫  ( )  
 

 
.”94  

 

Sedan ska man räkna numeriska exempel på detta vis och nämna Simpsons formel. Därefter kommer, efter några 

räknelagar, fundamentalsatsens första del med kommentaren ”Följande sats visas:  ( )   ∫  ( )  
 

”. Bland 

tillämpningar nämns beräkning av arbete, tyngdpunkt med mera. Som anvisningar till avsnittet om 

integrationsmetoder står ”Avsnittet görs kort. Generaliserade integraler berörs.” Intressant är annars att efter avsnittet om 

koordinatsystem i rymden kommer volymberäkningar med formeln    ∫  ( )  
 

 
, där T(x) är arean av snittytan. 

 

Kursplaner och metodiska anvisningar för gymnasiet (1960) 

 

Kursplanen för matematik är uppdelad på olika linjer. Jag har valt att titta på 3-årig reallinje, matematiska grenen, 

eftersom den mest liknar dagens naturvetenskapliga program. I ring III står det ”Obestämda integraler jämte 

tillämpningar på yt- och volymbestämningar.”95 

De metodiska anvisningar innehåller dels en del med allmänna synpunkter om bland annat lärarens ansvar att 

prioritera vad som ska tas upp med mera. Därefter följer en detaljerad kursfördelning. 

 

”39. Primitiva funktioner (integraler). Integrering genom omvändning av deriveringsreglerna. Tillämpningar på 

yt- och volymberäkningar. (R IV4 m, R III3 m)”.96 

 

                                                 
93 (Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasiet, 1966), s 257 
94 (Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasiet, 1966) 
95 (Kungl.Skolöverstyrelsen, 1964), s 22 
96 (Kungl.Skolöverstyrelsen, 1964), s 129 
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Vidare följer ”Undervisningen i olika klasser”, där varje kursmoment gås igenom mycket noggrant. Bara om 

primitiva funktioner och integraler finns uppskattningsvis 350 ord. Först nämns något om hur man ska definiera den 

primitiv funktion. Sedan rekommenderas följande: 

 

”Som inledning till teorin om ytberäkningar bestämmer man exempelvis en yta begränsad av positiva x-axeln, 

parabeln y = x2 och en rät linje parallell med y-axeln. ytan instänges mellan två polygoner, uppbyggda av rektanglar; 

dess mätetal bestämmes som det gemensamma gränsvärdet för polygonytorna, då antalet rektanglar på sedvanligt sätt 

växer obegränsat. Härvid utnyttjas formeln för summan av de n första hela positiva kvadrater, bevisad genom 

induktion.”97 

 

Vidare: 

 

”Sedan lärjungarna fått denna inblick i grunderna för ytbestämning, genomgås följande problem. En yta 

begränsas av x-axeln, kurvan y = f(x) och två med y-axlen parallella räta linjer genom resp punkterna (a;0) och (x;0). 

Man förutsätter f(x) ≥ 0 inom området. Storleken av denna yta betecknas med A(x). Visa, att 
  ( )

  
  ( ) och att 

A(x) = F(x) – F(a), där F(x) är primitiv funktion till f(x). /…/ 

Den nyss sagda återgivna satsen generaliseras till att gälla det fall, då en yta begränsas av kurvorna y = f(x) och y 

= g(x) samt två med y-axeln parallella räta linjer genom punkterna (a;0) och (x;0). För a≤x≤ förutsättes, att f(x) ≥ 

g(x). Man visar, att 
  ( )

  
  ( )   ( ) samt att A(x) = F(x) – F(a), där F(x) är primitiv funktion till f(x) – g(x).” 

 

Lgy 70 

 

Läroplanen för gymnasieskolan från 1970, Lgy 70, kom till då skolformerna fackskola, gymnasium och yrkesskola 

slogs samman98. Den är uppdelad i en allmän del (del I) och en supplementdel (del II), samt för vissa linjer även ett 

planeringssupplement (del III). Den allmänna delen innehåller mål och riktlinjer, tim- och kursplaner, och allmänna 

anvisningar (om exempelvis studievägledning, hemuppgifter och bedömning)99. Huvudboken, den allmänna delen, 

finns i tre olika upplagor (från 1970, 1975 och 1980). De två första upplagorna är på 186 respektive 192 sidor och 

innehåller kursplaner i matematik för såväl tvåårig teknisk, tvåårig ekonomisk, tvåårig social samt för tre- och 

fyraåriga linjer. Jag har valt att titta på den sistnämnda, ämnen gemensamma för tre-och fyraåriga linjer.  

 

”Mål: eleven skall genom undervisningen i matematik skaffa sig kunskap om några väsentliga begrepp och metoder 

inom algebra, geometri, funktionslära, sannolikhetslära och statistik, uppöva färdigheten i numerisk räkning även 

med tekniska hjälpmedel samt orientera sig i matematikens användning inom andra ämnesområden”.100 

 

                                                 
97 (Kungl.Skolöverstyrelsen, 1964), s 141-142 
98 (Wikipedia, Lgy 70, 2011) 
99 (Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan Lgy 70, allmän del, 1971) 
100 (Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan Lgy 70, allmän del, 1971), s 175 
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Integral och area-och volymberäkning nämns bland huvudmoment. Formuleringarna i första och andra upplagan 

är identiska. I tredje upplagan är det mer specifikt.  

 

”Mål: Eleven skall genom undervisningen i matematik bli väl förtrogen med några väsentliga matematiska 

begrepp och metoder, förvärva färdighet i att tillämpa matematiska begrepp och metoder samt uppöva färdigheten i 

numerisk räkning även med tekniska hjälpmedel”.101 

 

Dels är orden ”skaffa sig kunskap om” utbytta mot ”bli väl förtrogen med” och man behöver inte längre gå in på 

andra ämnesområden inom matematiken. Som huvudmoment nämns integralbegreppet, areaberäkning men även 

”enkla numeriska metoder för ekvationslösning och integralberäkning” samt ”Minst två av följande alternativa områden: Komplexa tal, 

integrationsmetoder, differentialekvationer, fördjupad sannolikhetslära, vektorer, serier”.102  

 

I supplement del 2 finns timplaner och kursplaner samt delmoment för de olika årskurserna. På delmoment i 

årskurs 2 står det  

 

”Integraler: Definition av integral. Räkneregler. Samband mellan integral och primitiv funktion. Integration av 

enkla rationella och trigonometriska funktioner. Areaberäkning.”103 och i årskurs 3 ”Integrationsmetoder: Partiell 

integration och integration med substitution i enkla fall /…/ Volymberäkning med integraler”.104 

 

Därefter följer kommentarer och anvisningar till lärostoffet (allmänna synpunkter, planering och samverkan, 

koncentration) och verksamhetsformer (allmänna metodiska kommentarer, studieteknik, bedömning, läromedel). 

Här nämns inte mycket specifikt om integraler, dock står det att eleverna bör få höra något om integralräkningens 

historia och genomgång av numerisk beräkning av integraler med motiveringen ”Genom den snabba utvecklingen av och 

den ökade tillämpningen av datamaskiner har numeriska metoder stor betydelse”. Det står också att det är viktigt att gå igenom 

integralbegreppet så tidigt som möjligt i årskurs två, för ”fysikens och de tekniska ämnenas synpunkt”. Det finns en lång 

text men den handlar inte om matematiska metoder utan om metodik, prov med mera. 

I supplementdel tre hittar jag förvånansvärt lite om matematik för treåriga linjer. Endast centrala moment. Dock 

nämns faktiskt andra delen av fundamentalsatsen explicit, dock inte under denna beteckning utan som formel: 

∫  ( )   ( )   ( )
 

 
. Integrationsmetoder klassas som mindre centralt moment.105    

 

Lpf 94 

 

                                                 
101 (Skolöverstyrelsen, Lgy70, allmän del tredje upplagan, 1983), s 230 
102 (Skolöverstyrelsen, Lgy70, allmän del tredje upplagan, 1983), s 231 
103 (Skolövertyrelsen, 1971), s 258 
104 (Skolövertyrelsen, 1971), s 259 
105 (Skolöverstyrelsen, Lgy 70 Naturorienternade och Tekniska ämnen, supplement III, 1971), s 105 
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Lpf 94 är en tunn skrift på endast 17 sidor. Fokus ligger inte heller på matematik, varför det nästan inte går att finna 

någon hänvisning till ämnet överhuvudtaget. Den enda gången ordet matematik nämns är på sidan 10 under ”Mål att 

uppnå”: 

 

”Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt eller specialutformat program eller sådant 

individuellt program som är förenat med yrkesutbildning under anställning, s.k. lärlingsutbildning inom 

gymnasieskolan eller gymnasial utbildning /…/ kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse 

för yrkes- och vardagsliv.”106 

 

Det nämns alltså ingenting explicit om att eleverna ska tillgodogöra sig matematik av betydelse för kommande 

studier. Dock sägs under avsnittet ”1.3 Särskilda uppgifter och mål för olika skolformer”: 

 

”Gymnasieskolan skall med den obligatoriska skolan som grund fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som 

förberedelse för yrkesverksamhet och studier vid universitet och högskolor m.m. och som förberedelse för vuxen 

livet som samhällsmedborgare och ansvariga för sina egna liv.”107 

 

Min uppfattning är att läroplanen i första hand riktar sig mot andra ämnen än matematik. Till exempel nämns 

ordet ”miljö” åtta gånger i olika situationer (då har jag inte räknat med sammanhang som skolmiljö och arbetsmiljö 

etcetera) och ordet ”samhälle” femton gånger, medan ordet ”problem” i sammanhanget kunna lösa problem bara 

nämns fem gånger och ordet matematik inte förekommer en enda gång, förutom i citatet ovan. 

 

Kursplan för MA204 – Matematik D (1994) 

Kursplanen tar upp mål inom två delområden, trigonometri och differential- och integralkalkyl. De mål 

under differential- och integralkalkyl som gäller integraler är: 

 

Efter genomgången kurs skall eleven /…/ 

 
kunna bestämma primitiva funktioner och använda dessa vid tillämpad problemlösning 
 
förstå innebörden av begreppet integral och inse sambandet mellan integral och derivata 
 
kunna ställa upp, tolka och använda integraler vid area- och volymberäkningar och vid andra tillämpningar 

 
förstå tankegången bakom några metoder för numerisk integration och vid problemlösning kunna 

använda grafisk/numerisk programvara för att beräkna integraler.108  
 
För övrigt kan nämnas att det övergripande målet för kursen är formulerat som följer: ”Målet för kursen är 
att ge eleven de matematiska kunskaper som krävs för högre studier inom bl.a. beteendevetenskap, ekonomi och 

samhällsvetenskap liksom inom de naturvetenskapliga utbildningar som är mindre matematikintensiva.”109 

                                                 
106 (Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2006), s 10 
107 (Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2006), s 7 
108 (Skolverket, Nationellt centrum för matematikutbildning, 1994) 
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Kursplan för MA1204 - Matematik D (2000) 

 

I kursplanen för matematik D, den kurs som tar upp integralberäkning, förekommer detta ämne i tre av tretton mål 

att uppnå, det vill säga knappt en fjärdedel av kursmålen.  
 
”Eleven skall 
kunna bestämma primitiva funktioner och använda dessa vid tillämpad problemlösning 
 
kunna förklara innebörden av begreppet integral och klargöra sambandet mellan integral och derivata samt kunna 
ställa upp, tolka och använda integraler i olika typer av grundläggande tillämpningar 
 
kunna redogöra för tankegången bakom och kunna använda någon metod för numerisk integration samt vid 

problemlösning kunna använda grafisk, numerisk eller symbolhanterande programvara för att beräkna integraler.”110 
 
 

Det är alltså tre huvudsakliga kriterier som eleven förväntas kunna. Det första är att kunna hitta primitiva 

funktioner, det vill säga ren baklängesderivering. Det framgår dock inte vilken typ av funktioner som eleven ska 

kunna hitta primitiva funktioner till. Det andra liknar fundamentalsatsen, både del I och II. ”Klargöra sambandet mellan 

integral och derivata” återfinns i fundamentalsatsens första del, och ”ställa upp, tolka och använda integraler i olika typer av 

grundläggande tillämpningar” är mer eller mindre vad som beskrivs i del II. Dock antyder ordet ”tolka” att eleven även 

ska förstå att en integral kan representera en area, något som inte uttryckligen framgår i fundamentalsatsen utan 

istället mer syftar på Riemannsummor, liksom även formuleringen ”förklara innebörden av begreppet integral”. Av det sista 

kriteriet framgår att eleven ska kunna tillämpa någon numerisk metod för integration samt någon typ av elektroniskt 

hjälpmedel för detta, exempelvis grafräknare eller dator. 

I jämfört med den tidigare versionen av kursplanen har två större förändringar skett. Dels ingår inte längre 

volymberäkningar i målen (detta är flyttat till matematik E), och dels nämns inte längre areaberäkningar specifikt. 

 

Lgy11 

 

Någon formell läroplanstext för gymnasieskolan 2011 finns ännu inte i skrivande stund. Dock finns ämnesplan för 

matematik. 

 

Ämnesplaner för matematik (2010) 

 

Eftersom matematik räknas som ett gymnasiegemensamt ämne, har de tre första matematikkurserna delats upp i flera 

spår, det vill säga olika svårighetsgrader. Ordet integral dyker upp i ämnesplanerna för matematik 3b, 3c, 4 och 5 (i 

avsnitten om centralt innehåll). I 3b och 3c är formuleringen identisk, nämligen:  

 
”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
/…/ 

 Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata.  

                                                                                                                                                         
109 (Skolverket, Nationellt centrum för matematikutbildning, 1994) 
110 (Skolverket, Kursplan för MA1204 - Matematik D) 
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 Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.” 111 

 

I matematik 4: 

 
”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
/…/ 

 Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler med och utan digitala verktyg, inklusive 

beräkningar av storheter och sannolikhetsfördelning.” 112 

 

Och i matematik 5: 

 
”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
/…/ 

 Omfångsrika problemsituationer inom karaktärsämnena som även fördjupar kunskaper om integraler och 

derivata. Matematikens möjligheter och begränsningar som verktyg i dessa situationer.” 113 

Om man jämför detta med kursplanerna för Lpf 94 är förstås en väsentlig skillnad att där återfinns begreppet 

integral endast i kursplanen för matematik D.  

 

 

                                                 
111 (Schierbeck, 2010), s 131 och 138 
112 (Schierbeck, 2010), s 145 
113 (Schierbeck, 2010), s 152 
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Appendix B – Läroboksanalys 

Gymnasiet före 1971 

 

Nyström, Bengt; Olson, Hjalmar: Funktionslära och Analytisk geometri (1955) 

Sidor om integraler: 95-105 

- Definition 

- Yt- och volymberäkningar 

- Differentialer 

Ur förordet 

”Föreliggande omarbetning är verkställd i överensstämmelse med de nya kursplanerna i matematik för gymnasiet. 

En väsentlig ändring har vidtagits i framställningen av räta linjens normalform, varigenom den blivit enklare och 

mera i överensstämmelse med den vid högskolorna meddelade framställningen”. 

Presentation av integraler 

”Vilka funktioner har funktionen 2x till derivata? Mot en given funktion f(x) svarar oändligt många funktioner 

/…/ med de skiljer sig från varandra med en konstant term /…/ man använder skrivsättet ∫  ( )    ( )   .” 

sedan övningar. Inledningen på yt- och volberäkningar är en parabel och bilden är namngiven med A, O, B, E osv. 

de gör en areafunktion av Z(x) och lägger till ∆x och får då den extra arean ∆z. Visar att arean ligger mellan två 

rektanglar, och om x går mot 0 medan ∆Z(x)/∆x går mot Z’. och integralen av z’ ger då arean. Sedan differentiering 

och därefter ”det omvända räknesättet till differentiering benämnes integrering och för detta räknesätt används 

tecknet ∫   som upphäver differentieringstecknet d: ∫  ( )   ( ).  

Fundsatsen 

Skrivs som ABCD = F(b) – F(a) eller kortare (som nästa ekv fast med / istf integraltecken), man använder 

skrivsättet      ∫  ( )  
 

 
.  

Har partiell integration. 

Definition/ ö och u 

Inte direkt. Definierar obestämd integral men primitiv funktion. ”Det omvända räknesättet till differentiering 

benämnes integrering, och för detta räknesätt används tecknet ∫, som ställes framför en differential och upphäver 

differentieringstecknet d” 

Kommentar  

Nämner inte ordet primitiv funktion. Inget om riemann, inte tydligt att det är en summa. Beteckningarna mycket 

lika leibniz. Särskilt d. fundsats1 och 2 nämns på sätt och vis fast inte så tydligt. 

Tillämpningar 

Inga alls! 

 

Bergendal, Gunnar; Håstad, Matts; Råde, Lennart: Matematik för gymnasiet na/te 2 (1967) 
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Sidor om integraler: 123-128, 131-168 

- Primitiva funktioner 

-  

- Förberedande överläggningar 

- Integralens def 

- Egenskaper 

- Intergral och primitiv funk 

- Närmevärden för integraler 

- Blandade övn 

Presentation av integraler 

Primitiva sist i derivatakapitlet. Inledning till kap: ”I det här kapitlet ska vi behandla integraler. Detta matematiska 

begrepp har många viktiga tillämpningar, t ex vid beräkning av areor, volymer, arbete och sannolikheter. En annan 

tillämpning är beräkning av läget för en kropp som rör sig med variabel hastighet. Sådana problem har vi redan löst 

med hjälp av primitiva. Detta tyder på att det finns ett samband mellan integraler och primitiva funk. Vi kommer att 

se att ett sådant samband existerar.” 

Med exempel visas uppdelning av arean under en kurva i tre delintervall samt ö och u. fler delintervall lämnas 

som övning. Samma grej fast en låda som släpas över ett golv. Sedan lite noggrannare om ö och u, samt ”detta är den 

grundläggande idén i integralbegreppet: integralen av funktionen f är ett tal som är instängt mellan alla översummor 

och alla undersummor till f. vi återkommer till detta. Sedan utförlig def av både integral och ö och u. sen ”integralen 

av en pos funk kan alltså tolkas som arean av området mellan funkkurvan och x-a arean är instängd mellan alla över- 

och undersummor, och integralen är det enda tal som har denna egenskap, dvs arean är lika med integralen.” sedan 

fundsats1 med bevis, och beräkning av integraler direkt från denna. Sen fundsats2 m bevis.   

Bevis/definitioner/allmängiltighet – fundsats 

Se ovan 

Definition/ ö och u 

Tar upp ö och u och i nästa avsnitt definieras integral mha detta.  

Tillämpningar/areor 

En del. 

Kommentar 

Bra med många olika inledande exempel på vad det kan användas till! Uppbyggnaden är en blandning av 

gymnasiet och högskolan, tex finns DEF och SATS1. Ganska strikt. Mer om ö och u än riemann och summa, även 

om detta med summor nämns. 

 

Greger, Karl: Gymnasiets matematik N-T 2a (1967) 

 

Sidor om integraler: 61-82, 249-251, 381-421 

- Trappfunktioner 

- Integraler av trappfunktioner. Tillämpningar 

- Utvidgning av integralbegreppet 

-  

- Primitiva funk  
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-  

- Integrerbarhet  

- Integraler och primitvia. Approx 

- tillämpningar 

Presentation av integraler 

Mycket annorlunda uppdelning. Ägnar 22 sidor åt trappfunktioner: förklara dessa och låter eleverna beräkna 

arean under dem. Har många tillämpningar på detta, ur fysiken värld. Sen primitiva. Integralkap börjar med lite 

historia om areaberäkning och notation, sedan översikt av kapitlet.  

Mycket notation. Def av begrepp som integrerbar, över- och underfunk. Underligt.  

Bevis/definitioner/allmängiltighet – fundsats 

Fundsats1 finns med bevis. Del2 utan. 

Definition/ ö och u 

Har tagit upp trappfunktioner i ett eget kapitel. Definierar integralen mha över- och undertrappfunktioner. 

Tillämpningar/areor 

Rikligt med tillämpningar inom fysik. 

Kommentar 

Tjatigt med så många uppg på trappfunktioner… tydliga spår av mängdläran. Först enkla trappstegsfunktioner och 

sedan svårbegriplig ”mängdläriska” uttryck och massa notation. Svårt att hitta det man letar efter. 

 

Nyman, Bertil: Matematik för gymnasiet N-T2 (1967) 

 

Sidor om integraler: 96-113 

- def av bestämd integral 

- egenskaper 

- beräkning av best integraler 

- beräkning av areor 

- tillämpningar i mekaniken 

- historisk notis 

Presentation av integraler 

Rakt på sak: riemannsumma. ”termen f(x1)∆x1 kan nämligen tolkas som arean av en rektangel med basen ∆x och 

höjden f(x1), och motsvarande gäller för övriga termer. Summan kan alltså tolkas som arean av en figur, som är 

sammansatt av rektanglar.” def med limes och riemann. Intressant resonemang om mätetal som inte kan definiera 

integral.  

Klockren formulering: ”I detta avsnitt ska vi studera integralen I(x) = ∫  ( )  
 

 
 i vilken vi tänker oss, att den 

övre integrationsgränsen x varierar, medan den undre gränsen a är konst. Integralen är då en funktion av x, vi har 

betecknat denna funktion I(x).” sen fundsats1 med snyggt bevis mha medelvärdessatsen och derivatans def. Sedan 

fundsats2 direkt på med bevis. 

Definition/ ö och u 

Tar ej upp ö och u. def mha gränsvärde. 

Tillämpningar/areor 
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Väldigt få exempel på tillämpningar! Få övningar men ganska svåra… tröghetsmoment, fjäder, tyngdpunkt m.m. 

Kommentar 

Klockren formulering: ”I detta avsnitt ska vi studera integralen I(x) = ∫  ( )  
 

 
 i vilken vi tänker oss, att den 

övre integrationsgränsen  x varierar, medan den undre gränsen a är konst. Integralen är då en funktion av x, vi har 

betecknat denna funktion I(x).” 

Jag gillar den här boken. Den är lite som jag tänker mig att man tar upp integraler. Man ryggar inte för lite svårare 

grejer, men man förklarar dem.  

 

Ekbom, Lennart; Hilding, Sven: Matematik för gymnasiet naturvetenskaplig teknisk, (1967) 

 

Sidor om integraler: 36-70 

- Arean av ett område 

- Approximation av en integral med en summa. Integraltecknet. 

- Beräkning av integraler (primitiv, trapets, simpson) 

- Användning av integraler (areaberäkning, tillämpningar inom fysiken) 

Presentation av integraler 

Raka motsatsen till Brolin (se nedan). Går rakt på sak. Börjar med ”Låt f(x) vara en positiv funktion, som är 

definierad i intervallet…”. Fortsätter: ”Till att börja med kan vi då konstatera, att vi egentligen inte vet, vad vi medar 

med ”arean” till detta ytstycke. Vi har en intuitiv uppfattning om att det är fråga om ett bestämt positivt tal, vi kan 

kalla det If, som är förknippat med området och som anger ”arean” av det.” sedan trappfunk och reimann, utan 

limes. Sedan ”talet It kallas integralen till funktionen  /…/ ligger det nära till hands att approximera f(x) med 

trappstegsfunktioner, dvs området med rektanglar.”. sedan ö och u. definierar integralen med dessa. I de första uppg 

ska man approximera. Sedan mer approx och notation. I samband med A(x) nämns fundsats2 (intressant, med 

variabelt intervall!) härledningen av primitiva funk är mycket bildliga, stark koppling till kurvor. Sedan följer 

fundsats2. 

Bevis/definitioner/allmängiltighet – fundsats 

Inte så strikta bevis, mer härledningar. 

Tillämpningar/areor 

Ganska mycket tillämpningar på fysikaliska problem. 

Kommentar 

Ganska konkret och rakt på, inte så mycket snack runt omkring. Vanlig. 

 

Brolin, Hans; Sjöstedt, C.E.; Thörnqvist, Sixten; Vejde, Olle: Matematik för gymnasiet NT-

linjerna åk 2 (1969) 

 

Sidor om integraler: 233-287 

- Inledning 

- En areaberäkning 

- Integraler 

- Egenskaper hos integraler I 
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- Primitiva funktioner 

- Egenskaper hos integraler II 

- Areaberäkning I +II 

- En utvidgning av integralbegreppet 

- En ny problemställning 

- Integral till sträckvis konstant funktion 

- Def av integral till en begränsad funktion 

- Areaberäkning 

- Approximation av integraler 

- Tillämpningar inom fysiken 

 

Presentation av integraler 

Lång inledning! Först ”redan i grundskolan lärde du dig räkna ut areor av vissa enkla figurer…”, sedan exempel 

hur man ska bestämma arean av ett papper med godtycklig form, alltså innan man ens börjar med grafer. Gör 

rektangelområde och stänger in arean mellan över-. Och undersumma. Därefter arean under f=x^2+1, på liknande 

sätt med ö och u och mindre och mindre delintervall. Sedan sats: ”/…/ så finna det precis ett tal I som är större än 

lika med /…/ men mindre än lika med /…/.” figur och sen ruta med def. 6 sidor tätpackad text för detta. Sedan 

notation m.m. efter det primitiva. Därefter fundsats1 och 2 och bevis för båda. Sen vad som händer om arean är 

under axeln. 

Avsnitt med en asterisk (”kan lämpligen föregås i första genomgången för att i händelse tiden det medger 

behandlas senare”): nästan 12 sidor med trappfunktioner, riemann, definitioner, kriterier på integrerbarhet, långa 

satser och bevis med bla inf och sup – mycket hög nivå. 

Bevis/definitioner/allmängiltighet – fundsats 

Extremt många och utförliga bevis. Båda delarna av fundsatsen. 

Tillämpningar/areor 

inom fysiken (dock med en asterisk).  

Definition/ ö och u 

Def mha över- och underintegraler. 

Kommentar 

mycket stor skillnad mot nyare böcker. Framförallt långa bevis (för att lära sig utantill?), och struktur som jag känner 

igen från universitetsböckerna: def, satser, bevis, kriterier, mycket formell notation. Stor skillnad mot dagens böcker. 

 

Lgy 70 

 

Nyman, Bertil; Emanuelsson, Göran: Matematik för gymnasieskolan NT2, (1975) 

 

Sidor om integraler: 151-176 

Innehåll: 

- Primitiva funktioner 

- Integraler 

- Egenskaper hos integraler 
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- Integral och area 

- Integralen som gränsvärde för summor + lite historia 

- Beräkning av areor 

- Några tillämpningar av integraler i mekaniken 

Presentation av integraler 

först presenteras primitiva funktioner kort och gott som ”med en primitiv funktion f menas en funktion F som har 

derivatan f” och lite exempel. Sedan får läsaren direkt möta en kort definition, fundsats2. Inget bevis. Notation. 

Sedan presenteras sambandet mellan integral och area med över- och undersummor. I kapitlet 8.5 presenteras 

integralen som en riemannsumma. Förklarar att integralen blir ett gränsvärde för en summa.  

Bevis/definitioner/allmängiltighet – fundsats 

bevis s 163. Härledning av area mellan kurvor. 

Definition/ ö och u 

Def först kort och gott utan förklaring. Senare gränsvärdesdef. 

Tillämpningar/areor 

mekanik: kraft, tyngdpunkt m.m. 

Kommentar 

Mitt första intryck är att många av uppgifterna är betydligt svårare räknemässigt än i nyare böcker, även de inledande 

exemplen. Men det känns som att det är mindre kopplingar till verkligenheten och färre koncept, inte lika mycket se 

helhet utan mer fokus på metoder och räkna ”tråkiga” tal. Få eller inga begrepp tex fundamentalsats eller 

riemannintegral.  

 

Björk, Lars-Eric; Brolin, Hans; Eliasson, Lennart; Ljungström, Lars-Fredrik: Matematik – 

Gymnasieskolans treåriga linjer (1979) 

 

Sidor om integraler: 38-43, 44-63, 142-153, 189-195, 266-273 

- Primitiva funktioner ”det omvända problemet” + tillämpningar, tex bromssträcka, bakterier 

-  

- Areabegreppet 

- Integral och area 

- Areafunktionen A(x) 

- En fundamental sats 

- Areaberäkning 

- Arean av ett område mellan två kurvor 

- Integralen som en summa 

-  

- Primitiva funktioner och integraler till trigonometriska funktioner 

-  

- Integralen till e och 1/x 

- Numerisk beräkning av integraler 

Presentation av integraler 

Primitiva funktioner presenteras som det omvända problemet i delkapitlet efter derivator. ”Vissa enkla kan du 
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beräkna arean av, tex rektangel, triangel, cirkel… sedan ett exempel med över- och undersummor. Därefter en 

intressant metod att härleda fundsatsen mha areafunktioner. Låter areafunktionen A(x) i intervallet a och b betyda 

arean under den icke-negativa grafen f(x). visar med exempel att A´(x) = f(x). sedan genomförs ett bevis mha en 

generell (nåja) bild samma resultat, kommer fram till fundsats2. A(x) = F(x) + C. 

Bevis/definitioner/allmängiltighet – fundsats 

Bevisar mycket, både fundsats och area mellan två kurvor. Tar upp riemannsummor, dock utan att nämna 

gränsvärden utan bara att deltax närmar sig 0 och att intregral innebär att delar sätts ihop till en summa. Notation. 

Definition/ ö och u 

Numeriskt exempel med över- och undersummor till y=x^2. Sen ”tabellen gör det troligt att undersumman s och 

översumman S går mot det gemensamma gränsvärdet 0,333… = 1/3 då antalet delintervall n växer obegränsat. Vi 

kallar detta gemensamma gränsvärde för integralen av fy från 0 till 1. Gränsvärdet får definiera områdets area vi inför 

skrivsättet…”i slutet av kapitlet kommer ”integralen som en summa”. 

Kommentar 

skilja på primitiva funktioner och integraler. Areafunktionen motsvarar fundsats1?  

 

Nyman, Bertil; Emanuelsson, Göran; Bergman, Magnus; Bergström, Lars: Matematik för 

gymnasieskolan (1980) 

 

Sidor om integraler: 111-135 

- Inledande exempel 

- Def 

- Beräkning av integraler 

- Primitiva funk 

- Integraler att beräkna 

- Egenskaper hos integraler 

- Beräkning av areor 

- Om användning av integraler 

- Några fysikaliska problem 

Presentation av integraler 

inledande exempel om 1/x – rektangelapproximation. Sedan finare approximationsexempel. Lite övningar till detta, 

sedan def med riemann, summatecken och hela köret. Mycket med grafer, rita grafer, t ex visa med figur att 

integralen /…/ är appr lika med följande summa. Sedan beräkning av integraler med fundsats2, samma bevis som in 

förra boken. Några uppgifter där man får hjälp att hitta primitiva funktionen innan man har lärt sig det. Sedan F(x). 

egenskaper = räkneregler. 

Bevis/definitioner/allmängiltighet – fundsats 

Jodå.  

Definition/ ö och u 

Gränsvärdesdef. Ej ö och u. 

Tillämpningar/areor 

Fjädrar, dragningskraft, energi m.m.  
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Kommentar 

Liknar förra boken, dock omvänd ordning på primitiva och riemann. Tydlig men ändå stringent.  

 

Ekbom, Lennart; Hilding, Sven: Prima matematik NT2 (1982) 

 

Sidor om integraler: 218-274 

- Förkunskapstest  

- Trappstegsfunktioner 

- Över- och undersummor 

- Rektangelapproximation 

- Trapetsmetoden 

- Simpsons formel 

- Primitiva funktioner 

- Areaberäkning med primitiv funktion 

- Området mellan två kurvor 

- Några tillämpningar 

Presentation av integraler 

Lustig inledning: ”Uppgift 1 Uppskatta arean av vidstående kvartscirkel, vars radie är 5 cm. /…/ vi ska till att börja 

med inte ”tro på” några färdiga formler. Istället ska vi ta fasta på metoden att räkna rutor”. Lite övningar på detta, 

sen def av integral mha över-undersummor. Därefter rektangelapproximation, dvs samma sak som reimannsumma. 

Även trapets och simpsons. Därefter kommer primitiva funktioner och areaberäkning med dessa.  

Bevis/definitioner/allmängiltighet – fundsats 

Tar upp fundsats2, men använder i huvudsak beteckningen A istf F.  

Definition/ ö och u 

Tar upp och definierar ordrikt integralen mha ö och u.  

Tillämpningar/areor 

Mkt om areor, stort fokus på olika numeriska metoder! Tillämpningar: lite om fysik, t ex hatisghet, 

tröghetsmoment, tyngdpunkt. 

Kommentar 

klockren formulering (från ”Varför ska vi lär oss det här”): ”integraler är allt som man kan uppfatta som en 

summering av en serie värden som förändrar sig”. Utger sig ha tre pedagogiska grundtankar: eleven ska arbeta aktivt, 

räknerutinen ska tränas upp, problemlösning är matematikens kärna. Gillar det intuitiva men för stort fokus på 

numeriska metoder, är inte det man huvudsakligen använder sen.  

 

Nyman, Bertil; Emanuelsson, Göran; Bergman, Magnus; Bergström, Lars: Studium Matematik 

NT2 (1990) 

 

Sidor om integraler: 105-137 

- Inledande exempel 

- Definition av integral 

- Beräkning av integral 
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- Primitiva funk 

- Integraler att beräkna 

- Beräkning av areor 

- Om användning av integraler 

- Några fysikaliska problem 

- Numerisk beräkning av integraler 

- Sammanfattning, test m.m. 

Presentation av integraler 

ingen inledning om vad integraler är eller så till att börja med. Sedan tre exempel på rektangelapproximation med 

ganska stora intervall, sedan mindre och mindre. Efter det kommer def. 

Bevis/definitioner/allmängiltighet – fundsats 

definierar det med riemannsumma, dvs ∫       ∑   . precis som i artikeln, ett gränsvärde av en 

summa. Alltså definitionen är denna. Lite exempel som har med det att göra, sen ”det är i allmänhet besvärligt eller 

omöjligt att exakt beräkna en integral genom att direkt tillämpa integralens definition. Som väl är finns det en enkel 

metod för exakt beräkning:”. Sedan kommer fundsats2, exempel därefter bevis mha medelvärdessatsen (som dock ej 

bevisas). Delar in ett intervall i deltax och utnyttjar medelvärdessatsen F(a1) – F(astart) = F’(x1)(a1-astart) = 

f(x1)deltax1, gör för varje intervall och summerar och får fram F(b) – F(a) = summa. Därefter kommer primitiva 

funktioner.  

Tillämpningar/areor 

fyskaliska tillämpningar. Lite historia. Därefter numerisk integration.  

Definition/ ö och u 

Tar ej upp ö och u. gränsvärdes def.  

Kommentar 

Enkelt, rakt på. Snyggt bevis, men förstår eleverna F(x) om de aldrig sett det förut? 

 

Björup, Kjell; Oscarsson, Edor; Sandhall, Åke; Selander, Tore; Söderström, Ulf: Gamma – 

Matematik för gymnasieskolan Åk 2 NT (1990) 

 

Sidor om integraler: 204-247 

- Inledande exempel 

- Def 

- Integraler och areor 

- Primitiva funktioner 

- Test 9a 

- Intergraler och primitiva funk 

- Numerisk beräkning av integraler 

- Areaberäkningar 

- Test 9b 

Presentation av integraler 

Tre v-t-diagram som visar en konstant, en trapp- och en exponentialfunktion. ”Den fråga vi ställer oss är hur lång 

vägsträcka s m kroppen tillryggalägger under det betraktade tidsintervallet.  /…/ Talet 72 kan uppfattas som ett 
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mätetal för arean av den utritade rektangeln.”  men det sägs inte riktigt varför det är så. För expfunktionen ”är det 

inte lika enkelt att bestämma vägsträckan. Däremot kan vi få en undre och en övre beränsning till s genom att dela 

upp tidsintervallet i delintervall och på varje sådant använda det minsta resp största värdet på arean”, alltså över- och 

undersummor. Sedan exempel på s=v*t, energi, arbete, skatt. ”Om den första faktorn i högerledet inte är konstant, 

så kan skatten, /…/ uppskattas med en undre och övre begränsning enligt samma teknik som vi använt för 

vägstäckan”. Så de tar upp en generell betydelse. Definitionen är den strikta dvs talet mellan under- och 

översumman. Men inget om limes eller sumnmatecken.  Notation. 

Därefter primitiva funk. Sedan fundsats2 (”insättningsformeln”).  

Bevis/definitioner/allmängiltighet – fundsats 

Konstaterar utan bevis att integral betyder area över eller under en kurva. Får lära sig att dela upp integralen om 

den växlar tecken. Bevis av fundsats2 mha areafunktion och derivatans def.  

Tillämpningar/areor  

Inget spec kapitel för tillämpningar men finns insprängda problem med t ex acc, ström, kraft 

Definition/ ö och u 

Def med ö och u. 

Kommentar 

Tycker inte riktigt att konceptet med mindre och mindre rektanglar framgår, mycket om ö och u men inte så 

tydligt att det är en summa. Tycker det börjar bra när de bygger upp en förståelse för att integral inte bara är en area 

utan kan stå för olika saker, men de borde bygga vidare på konceptet med riemannsummor. 

 

Björk, Lars-Eric; Brolin, Hans; Ljungström, Lars-Fredrik: Matematik Gymnasieskolan NT 2 

(1991) 

 

Sidor om integraler: 34-39, 40-63, 142-153, 189-195, 268-275 
- Det omvända problemet 

- Samtliga primitiva funktioner 

- Primitiva funktioner med villkor 

- Tillämpningar pr funk 

-  

- Areabegreppet 

- Integral och area 

- Areafunktionen A(X) 

- En fundamental sats 

- Areaberäkning 

- Mellan kurvor 

- En utvidgning av integralbegreppet 

- Summor och integraler 

-  

- Primitiva funktioner och integraler (sin cos) 

-  

- Numerisk beräkning av integraler 
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Presentation av integraler 

först primitiva funktioner. ”Vissa enkla kan du beräkna arean av, tex rektangel, triangel, cirkel… sedan ett exempel 

med över- och undersummor. Primitiva funktioner presenteras som det omvända problemet i delkapitlet efter 

derivator Därefter en intressant metod att härleda fundsatsen mha areafunktioner. Låter areafunktionen A(x) i 

intervallet a och b betyda arean under den icke-negativa grafen f(x). visar med exempel att A´(x) = f(x). sedan 

genomförs ett bevis mha en generell (nåja) bild samma resultat, kommer fram till fundsats2. A(x) = F(x) + C.Samma 

som tidigare bok, men en förtydligande under fundsats, tar med derivatans definition oxå. Ett tillagt avsnitt som 

heter en utvidgning av integralbegreppet, om vad som händer om kurvan ligger under x-axeln. ”arean över x-axeln” 

– ”arean under x-axeln”. sedan riemannsumma utan limes.  

Bevis/definitioner/allmängiltighet – fundsats  

Tar upp riemannsummor, dock utan att nämna gränsvärden utan bara att deltax närmar sig 0 och att intregral 

innebär att delar sätts ihop till en summa. Notation. 

Definition/ ö och u 

Se björk 79. 

Tillämpningar/areor 

På numerisk integration finns lite tillämpningar om t ex kraft, pendel, radioaktivitet 

Kommentar 

Delar upp väldigt mkt, bra eller dåligt? 

 

Lindahl, Göran; Olsson, Gull; Sannesson; Sonja, Wendelöv, Lennart: Máthema del 2 (1993)  

 

sidor om integraler: 63-94 

- Areafunktionen 

- Godtyckliga områden 

- Integralbegreppet 

- Blandade övningar 

Presentation av integraler 

visar hur arkimedes bevisade hur man beräknar arean av ett parabolområde, genom att dela upp området i mindre 

och mindre trianglar. Därefter presenteras areafunktionen och v-t-diagram. ”Men hur ska man göra, om hastigheten 

ändras under tiden t? vi ska studera detta problem och komma fram till en användbar metod. Denna metod kan 

användas inte bara på hastigheter utan även inom många andra områden. Metoden kallas integralkalkyl.” sedan följer 

exempel på vt-problem. I en av uppgifterna, som inte får hoppas över, visas med ett exempel att sträckan en joggare 

tillryggalägger är samma som arean under grafen 

Därefter ett exempel om två bilars graf i samma diagram, en med konstant acceleration och en vars graf blir en 

trappstegsfunktion. Sedan införs helt plötsligt integralnotationen och uppgifter på detta, antar att det är tänkt att man 

ska rita och räkna ut.  

Konstig formulering: ”Om x ökar borde även A(x) öka. Det borde gå att skriva A(x) som ett uttryck som 

innehåller x. I figuren till höger dör f(x) = 3 kan t ex A(x) skrivas som A(x) = 3x – 3. Sedan ska man själv upptäcka 

sambandet A’(x) = f(x). 
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Bevis/definitioner/allmängiltighet – fundsats 

fundsats2 nämns och bevisas. 

”Vi ska nu närma oss integralbegreppet på ett något annat sätt och samtidigt få en uppfattning om varför 

symbolen dx finns med i integralen…” gör riemann men dock utan att använda stora sigma som 

summateckensymbol. Visar även vad som händer om arean ligger under x-axaln. 

Definition/ ö och u 

Def med limes, dock utan stora sigma. Tar ej upp ö och u. 

Tillämpningar/areor 

tar upp generaliserade integraler och begreppen konvergent och divergent. Dock få tillämpningar , nästan inga. 

Kommentar 

i förordet sägs att boken är upplagd för att eleven själv ska komma på samband och regler. Och att den är uppbyggd 

progressivt. Bokens syfte är att ge kunskaper som behövs för andra ämnen i gymnasiet och för högre studier i 

matematik. Jag tycker det är bra att skapa en intuitiv förståelse, men jag tror att metoden att låta eleven själv komma 

på samband kan vara bra till viss del men i den här boken lämnas lite väl mycket åt eleven själv. Jag skulle tröttna om 

jag var elev att aldrig få svar utan skapa matten själv.  

 

Lpf 94 

 

Björk, Lars-Eric; Brolin, Hans: Matematik 2000 kurs D (1995) 

 

Antal sidor om integraler: 132-159 

- Primitiva funktioner 

- Integralbegreppet 

- Numerisk beräkning av integraler 

- Exakt beräkning av integraler 

- Tillämpningar 

- Exp, log, potensfunk 

- Rotationsvolymer  

Presentation av integraler 

Först primitiva. Tar exempel: Funktion: vägsträcka, folkmängd, kostnad – derivata: hastigehet, tillväxthastighet, 

marginalkostnad. ”Ibland är det naturligt att göra tvärtom”.  Sen integralbegreppet: ”för vissa enkla figurer kan du 

redan beräkna arean…” sedan riemannsummor och definition av area faktiskt genom denna (med limes). Först 

generellt och sedan ett exempel. ”ett beteckningssätt: för gränsvärdet A = limes av summa… = integral”. Ett antal 

uppgifter: tolka i ord vad det betyder att… ganska intressant. Därefter numerisk beräkning av integraler, med ö och 

u. därefter trapets. Under exakt beräkning av integraler visar de med sex stycken exempel att A’(x) = f(x). Sedan 

kommer fundsats2 och bevis med derivatans def. På sätt och vis nämns fundsats1 i och med att sambandet mellan 

A(x) och f(x) finns i en ruta. Allt under rubriken ”En fundamental sats”. Sist kommer rotationsvolymer. 

Definition och ö och u 

Gränsvärdesdef. Tar upp ö och u, men endast under numerisk integration. 
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Lite dåligt med tillämpningar, under avsnittet tillämpningar är det mer arean mellan två grafer etc. Tar med en del 

historia. 

Kommentar  

Innehåller mer än de senare läroböckerna. Känns stabil, lagom.  

 

Axelsson, Rolf; Bratt, Helge; Jakobsson, Gunilla; Jakobsson, Lars; Nilson, Klas; Sikö; Arne: 

Optima Matematik D (1998) 

 

Antal sidor om integraler: 101-114, 119-156 

- Uppskattning av areor 

-  

- Primitiva funktioner 

- Integralbegreppet 

- Beräkning av integraler 

- Areaberäkningar 

- Volymberäkningar 

- Tillämpningar 

Presentation  

redan i kapitlet innan om numeriska metoder finns ett avsnitt om uppskattning av areor, här tar man upp monte 

carlo-metoden, rektangeluppskattningar (mittpunktsmetoden, ö och u, trapets, simpson). Sedan kommer primitiva 

funktioner, ”vi ska besvara frågan: hur ser funktionen f ut om vi känner uttrycket för f’?”. återknyter: ”Vi delar in 

området… och väljer rektangelmetoden för att beräkna en undersumma och en översumma”. Sedan tabell på ö och 

u utfrån exemplet, med fler och fler intervall. Därefter inför de summatecknet och sedan limers. Nämner att det 

kallas riemannsummor. Def. Notation. Visar med tre exempel att A’(x) = f(x). sen kommer fundsats2 under 

beteckningen ”Integralkalkylens huvudsats”. Och ett bevis på en sida mha medelvärdessatsen (fast man inte kallar 

den så).  

Sedan kommer rotationskroppar!  

Def och ö och u 

Tar upp ö och u på numerisk integration. Använder sedan detta för att härleda gränsvärdesdef! Men själva def är 

med gränsvärde. 

Tillämpningar.  

Visar i samband med detta hur s, v och laddning q kan beräknas med areor under grafer. Tillämpningarna är 

blandade, fysik men även lite temperatur och ekonomi.  

Kommentar  

Faktiskt en mycket bra bok! Den känns mer avancerad, den tar upp mer moment än många senare böcker. Den 

känns lagom plottrig och pedagogisk (lite tråkig färgsättning). Har även ett intressant avsnitt om differentialer. 

Fundsats2 finns även på insidan av pärmen (under derivatans def)!   

 

Björk, Lars-Eric; Brolin, Hans: Matematik 3000 kurs D, (2001) 
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Antal sidor om integraler: 139-144 + 145-163 + 168-171 = 6 + 18 + 4 + 11/2= ca 33,5 sidor sidor (avsnittet om 

primitiva funktioner ligger i kapitlet innan, och numeriska metoder i kapitlet efter) 

- primitiva funktioner 6 s 

 

- integraler – en summa av förändringar 3 s 

- arean under en kurva 2 s 

- integralberäkning 2 s 

- arean mellan två kurvor 3 s 

- historia 1 s 

- integraler och areor 4 s 

- tillämpningar av integraler 4 s 

 

- numerisk integration 4 s 

- hemuppgifter, problemlösning, sammanfattning, blandade övningar (blandat med derivata) 11 s  

 

Presentation 

avsnittet om primitiva funktioner ligger som sagt i slutet av kapitlet innan. Presentationen sker i form av ett exempel 

med en inlinesåkare och v-t-funktionen v(t) = 7,5e-0,05t. räknar ut arean under kurvan för 1, 2, 4 och n delintervall. 

Skriver som summa då    går mot noll. Visar att det finns en enklare metod: ”vi har en funktion som vi vet 

förändringshastigheten F’ för. Hur förändras F från x = a till x = b? F(b) ≈ F(a) + ”summan av förändringar    i n 

små steg” F(b) ≈ F(a) + F’(x1)    + F’(x2)    + … + F’(xn)    F(b) – F(a) ≈ ∑   (  )     
   ”. Nämner att det kallas 

för reimannsumma.  

Bevis/allmängiltighet 

tar upp begreppet integralkalkylens fundamentalsats och att den kan användas för beräkning av integraler, som en 

fortsättning på presentationen. Nämner också ”Arean under en kurva kan approximeras med en riemannsumma som 

beräknas med en integral”, men inget bevis ges, bara en bild som hjälp. Återkommer flera gånger till att en integral 

kan definieras som en summa. 

definition  

tar ej upp ö och u. gränsvärdesdef. 

Tillämpningar 

Blandat: vattentank, svt, befolkningstillväxt, el, energi, temperatur m.m. 

Kommentar 

saknar ett algebraiskt bevis av fundsatsens del 2. dock ger boken en bra intuition, viktigare? Lite gammal design. 

 

Holmström, Martin; Smedhamre, Eva: Matematik från A till E - Gymnasiets matematik kurs D 

(2002) 

 

Antal sidor om integraler: 135-173 = 39 sidor 

- Primitiva funktioner 10 s (fler primitiva funktioner – cos och sin, villkor) 
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- beräkning av integraler 6 s (mha fundsats) 

- arean av ett område mellan två kurvor 6,5 s 

- tillämpning av integraler 3,5 s 

- mer om area 1,5 s 

- mer om integraler 2,5 s 

- grafritare 1 s 

- sammanfattning 1 s 

- blandade uppgifter 4 s 

- test 3 s 

Presentation 

Ingen. Börjar direkt med att resonera om primitiva funktioner, att det är det omvända i jämförelse med derivering. 

Konstateras sedan ”I det här avsnittet ska vi använda oss av primitiva funktioner vid areaberäkning” i avsnittet 

beräkning av integraler. Andra exempel än endast area kommer på tillämpningar. 

Bevis/definitioner/allmängiltighet 

visar ett exempel med linjen f(x) = 2x, att arean får samma uttryck som F(x). sedan ”Slutsats: areafunktionen = den 

primitiva funktionen F(x)! Man kan visa att detta alltid gäller, se sidan 264.” i detta fördjupningsavsnitt ges på en sida 

ett liknande bevis som i andra böcker mha derivatans definition. Jämför areaberäkning geometriskt och mha primitiv 

funktion, kommentar ”Om dessutom f(x) inte är en rät linje, utan en kurva, så är naturligtvis metoden med F(x) att 

föredra”. Använder fundamentalsatsens andra del som sammanfattning, tar dock ej upp begreppet fundsats. Tar inte 

upp riemannsummor eller liknande, inte ens ett exempel med rektanglar utan endast geometriska exempel med hela 

kont områden. Det framgår inte någonstans att integralen kan definieras som en summa av oändligt små områden. 

Att integraltecknet står för summa nämns inte heller. 

Tillämpningar  

Blandat, t ex svt, vatten, trädtillväxt, vätskeavdunstning, Effekt. 

Kommentar  

tydligt upplägg, men alldeles för räknemässigt fokus. Svart/blå text.  

 

Björup, Kjell; Oscarsson, Edor, Sandhall, Åke: Nya delta matematik kurs D (2002) 

 

Antal sidor om integraler: 99-143 = 45 sidor 

- ”försättsblad” 2 s 

- ”tre problem” 3 s 

- Definition av integral (rektangelmetoden, styckvis linjära funktioner) 5 s 

- Primitiva funktioner (av polynom, potensfunktioner, e^x, sin x, cos x, sammansatta funktioner med inre 

linjära funktioner)8 s 

- Integral och primitiv funktion (integralkalkylens huvudsats, räkneregler) 8 s 

- Areaberäkningar (mellan grafen och x-axeln, mellan två grafer, )6 s 

- Numerisk beräkning av integraler (trapetsmetoden, simpsons formel)4 s 

- Fysikaliska tillämpningar 3 s 

- Blandade uppgifter 2 s 

- Sammanfattning 2 s 
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- matematikhistoria 2 s 

Presentation 

försättsbladet inleder med ett exempel där man vet funktionen för ett träds tillväxthastighet och frågan ”beräkna 

trädets höjd 20 år senare”, dock inget svar/beräkningar på detta. Därefter några begrepp man får lära sig i kapitlet. 

Sedan exempel på hur man kan beräkna sträckan en joggare springer, arbetet en släpad låda kräver samt arean en 

konstant funktion begränsar. Därefter säger man att när kraften eller hastigheten inte är konstant går det inte längre 

att beräkna sträckan resp arbetet med enkel multiplikation, men att det kommer visa sig vara samma matematiska 

problem. Sedan presenteras idén med arean under kurvan mha över- och undersummor, även om dessa begrepp inte 

nämns.  

Bevis/definitioner/allmängiltighet 

till att börja med definieras integralen bara som ”arean av området mellan grafen och x-axeln ovanför x-axeln minus 

arean av området mellan grafen och x-axeln nedanför x-axeln”. sedan kommer definition av primitiv funktion 

”Funktionen F är en primitiv funktion till funktionen f om F’(x) = x för alla x”. inte förrän i fjärde avsnittet dyker 

fundsatsen2 upp. Citat: ”som vi nu ska se kan beräkningen ofta göras exakt och beräkningsmässigt lätt med hjälp av 

primitiva funktioner”. Ett exempel med funktionen y=x, sedan integralkalkylens huvudsats. Bevis med derivatans 

definition.  

Tillämpningar  

Fokus på fysik och mekanik, tex kondensator, fjäder, acceleration, effekt 

Def och ö och u 

Arean över x-axeln minus arean under är def. Tar upp ö och u som exempel i inledning. 

Kommentar  

Positivt. Bra att man tar upp vad en integral är innan man lär sig beräkna dem med primitiva funktioner. Bra med 

olika exempel i början så att det inte bara verkar som arean under en kurva. Bra inledning. Tydligt att det inte bara 

existerar areor för pos y. Svart/blå och gammeldags design. 

 

Gennow, Susanne; Gustafsson, Ing-Marie; Mattsson, Nils-Göran: Exponent D (2005) 

 

Antal sidor om integraler: 160-211 = 42 sidor 

- ”Försättsblad”: 1 s 

- Primitiva funktioner 8 s 

- integraler 11 s (definition av integral, teckna integral, beräkning med geometriska formler, beräkning med 

areafunktion, beräkning med primitiv funktion) 

- Beräkning av integraler med hjälp av räknare 1 s 

- areaberäkning med integraler 10 s (mellan en och två kurvor, jämförelse mellan integral och area,  

- numerisk integration 6 s (rektangelmetoden, trapetsmetoden, integraler med symbolhanterande räknare) 

- Tillämpningar  

- test 2 s 

- sammanfattning 3 s 
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- blandade övningar 6 s 

- utmaningar 1 s 

 

Presentation 

”T ex hastigheten för ett föremål är känd och man vill veta vilken sträcka föremålet rör sig på en viss tid eller 

hastigheten med vilken en population ökar är känd och man vill bestämma populationens storlek i framtiden.” 

Bevis/definitioner/allmängiltighet 

tar ett exempel på kurvan f(x) = x2 och beräknar mha riemannsumma. Definierar integralen som en integral då n i 

riemannsumman går mot oändligheten. Samma bevis av del I som i tal och rum, mha derivatans definition. Del 2 av 

fundamentalsatsen i en ruta, men begreppet fundsats nämns ej. 

Kommentar  

kortfattad, ganska få uppgifter till varje område, fokuserar på det viktigaste, modern design 

 

Eriksson, Kimmo; Sjunnesson, Jonas; Jonsson, Mikael; Gavel, Hillevi: Tal & Rum (2008) 

 

Antal sidor om integraler: 333-376 = 44 sidor 

- ”Försättsblad” 1 s 

- Inledning 1 s 

- Betydelsen av arean under en kurva 3 s 

- Primitiva funktioner 6 s 

- Integralberäkning 6 s (definitioner, uppg: bestämda integraler) 

mera om integraler och areor 10 s (räkneregler, positiva och negativa integraler, arean mellan kurvor) 

- tillämpningar på integraler 6 s (mittpunktsformeln, trapetsformeln) 

- numerisk beräkning av integraler 5 s 

- repetition 6 s 

Presentation:  

Newton och Leibniz upphovsmän 

”Kortfattat kan man säga att integralkalkylen är en metod att bestämma arean under en kurva” 

exempel: arean under en normalfördelningskurva motsvarar sannolikheten för något – i detta fall vikten hos nyfödda 

barn 

Bevis/definitioner/allmängiltighet 

genomför bevis först för linjära funktioner (genom en tabell med exempel) och sedan för ”samtliga” funktioner. 

Definierar integral mha riemannsummor. Lägger fram fundamentalsatsen2 som en sammanfattning och förklarar 

notationen, dock inget bevis av själva satsen 

Def 

Tar ej upp ö och u. gränsvärdesdef. 

Tillämpningar  



75 
 

Anstränger sig för att göra det intressant, blandar med fysik: 100-meterslopp, inkomstfördelning, trafikflöde in 

och ut ur en stad, tank med vatten, el, temperatur. 

Kommentar  

Pratig, färgglad, mycket av allt. Bra med tipset att man kan multiplicera enheterna på koordinataxlarna. 

 

Alfredsson, Lena; Erixon, Patrik; Heikne, Hans; Palbom, Anna: Matematik 4000 kurs D blå 

(2009) 

 

Antal sidor om integraler: 153-157 + 158-189 + 192 + 198-201 = 5 + 32 + 1 + 4 = 42 sidor (avsnittet om 

primitiva funktioner ligger i kapitlet innan, på slutet är det blandat med uppgifter om derivator eftersom det ingår i 

samma kapitel) 

- Primitiva funktioner 5 s 

- Integraler inledning 2 s 

- Numerisk integration 7 s (trapets, mittpunktsrektanglar dvs rektangelmetoden, grafritare, över- och 

undersummor) 

- Aktivitet finn arean 1 s 

- Integralberäkning med primitiv funktion 4 s  

- Arean mellan två kurvor 4 s 

- Integraler och areor 4 s 

- Tillämpningar och blandade problem 5 s 

- Aktivitet arkimedes och cirkelns area 

- Integraler och oändligheten (fördjupning – generaliserade integraler) 2 s 

- Problem för alla 1 s 

- Aktivitet sant eller falskt 1 s 

- Hemuppgifter 1 s 

- Sammanfattning 1 s 

Presentation 

primitiva funktioner i kapitlet innan. Areaberäkning är en vanlig uppgift, man använder integrering när man inte kan 

använda formler. Därefter exempel och notation. 

Bevis/definitioner/allmängiltighet 

inleder med samma exempel som i matematik 3000 om inlinesåkaren, fast nu är det en skidåkare istället. Visar bild 

med n resp oändligt många intervall. ”Hittar” ett samband mellan integral och primitiv funktion genom ett exempel, 

säger att ”sambandet gäller generellt” och introducerar fundsatsen2. Inget bevis.  

Def 

. Tar upp en definition av en integral: ”om det finns ett tal I som för alla indelningar av intervallet ligger mellan 

över- och undersumman är f(x) integrerbar och I = ∫  ( )  
 

 
”. Numerisk integration med över- och undersummor 

tas upp i kapitlet innan. 

Tillämpningar  

Blandat: kropp som rör sig, djurpopulation, vattenflöde, el m.m. 
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Kommentar  

lagom. Lagom med färg, exempel, generaliseringar/strikta definitioner. Lagom för en gymnasieelev. Bra att ta upp 

oändligheten som fördjupning. Saknar iofs bevis av fundsatsen. 

 

Szabo, Attila; Larson, Niclas; Viklund, Gunilla; Marklund, Mikael: Origo Kurs D NV/TE (2009) 

 

Antal sidor om integraler: 44-87 = 44 s 

- försättsblad 2 s 

- primitiva funktioner (def, till potenser, e, med villkor) 9 s 

- integraler och areor (under kurva, samband mellan derivata och integral, mellan kurvor, räkneregler, över 

och under x-axel )19 s 

- mer om integraler (numerisk integration – mittpunktsmetoden och trapetsmetoden, tillämpningar) 7 s 

- integralkalkylens historia 1 s 

- blandade uppgifter 4 s 

- kapiteltest 1 s 

- tankekarta 1 s 

Presentation  

primitiv funktion: visa sambandet mellan en funktion och dess derivata, dvs omvänd derivering, beräkna areor av 

områden som begränsas av olika sorters kurvor, som kallas integraler. Bild på ett fält ”lapptäcke”. Exempel med 

gallilei, s(t) = 4,9t^2, v(t) = 9,8t men man kan bestämma en funktion för sträckan genom att besvara frågan ”vilken 

funktion har man deriverat för att få v(t)?”  

Bevis/definitioner/allmängiltighet  

presenterar integralen som arean under en kurva med hjälp av riemannsumma, låter den gå mot 0. Presenterar 

fundsatsen2 utan bevis. 

Tillämpningar  

Mest fysik: svt, vattenflöde, kraft, marginalkostnad 

def 

tar ej upp ö och u. gränsvärdesdef. 

 

kommentar 

tar upp integraler före trigonometri, dvs derivata och integraler av sin och cos behandlas för sig i nästa kapitel. Lite 

lagom plottrig layout, lite roliga faktarutor om tex summatecknet.  

 

 


