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Analysera tal 
 
Något av det mest grundläggande inom matematiken är förstås talen. De flesta av oss 
känner till några olika typer av tal, såsom de naturliga talen:  1,2,3,4,...., 
heltalen:  ....-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4.....,de rationella talen: p/q där p och q är heltal, 
exempelvis 3/4 och -1/2, de irrationella talen: tal som inte kan skrivas som p/q, alltså tal 
som inte är rationella. Däribland finns √2 och π.  
Slutligen består de reella talen av alla rationella och irrationella tal.  
 
Ett gymnasiearbete kan bestå i att lite djupare analysera dessa olika typer av tal. En 
frågeställning kan vara att reda ut om det finns fler rationella än irrationella tal. Detta leder till 
frågor om hur man kan mäta storleken på en mängd tal. Detta är enklast för mängder 
bestående av ett ändligt antal tal, då man kan säga att mängderna är lika stora om de 
innehåller samma antal tal. Exempelvis är mängden A bestående av talen 1, 2 och 3 lika 
stor som mängden B bestående av -10, 0 och 7. Om mängderna består av oändligt många 
tal, som heltalen och de naturliga talen, kan man inte längre säga om de innehåller lika 
många tal. En annan möjlighet är då att säga att mängderna A och B är lika stora om det går 
att para ihop talen i A och B så att varje tal i A paras ihop med exakt ett tal i B och tvärtom. I 
exemplet med A och B ovan kan man göra flera olika ihopparningar:  
 
1 ↔ -10    2 ↔ 0   3 ↔ 7    eller     2 ↔ 7    1 ↔ 0   3 ↔ -10 
 
Dessa mängder är alltså lika stora även enligt definitionen med ihopparningar. Mer oväntat 
är att det finns lika mycket naturliga tal som det finns heltal enligt detta sätt att se på saken!  
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Figur 1 -  en integral kan tolkas som 
arean under en graf 

 

Figur 2 - en dubbelintegral kan 
tolkas som arean under en yta. 

Analysera en omöjlig integral 
 

Ganska tidigt när man läser matematik på högskolan får man lära sig att det inte går att 

bestämma integralen 

𝑒!!! 𝑑𝑥. 

Med andra ord kan vi inte hitta en primitiv funktion till 𝑒!!!. Däremot går det att räkna ut 

integralen 

𝑒!!!𝑑𝑥.
!

!!

 

Integralen 𝑓 𝑥 𝑑𝑥!
!  kan tolkas som arean under grafen 𝑓 𝑥  mellan punkterna 𝑎 och 𝑏 

(figur 1). På liknande sätt kan areaintegralen   !! 𝑓 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥!
! 𝑑𝑦 tolkas som volymen under 

ytan 𝑓 𝑥, 𝑦  för 𝑥 mellan punkterna 𝑎 och 𝑏 samt 𝑦 mellan 𝑐 och 𝑑 (figur 2). 

 

 
 

 

 

Om detta och mycket annat kan du lära dig när du väljer att göra ditt gymnasiearbete om 

ytintegraler på Vetenskapens Hus. 
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