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Johdanto

Aktiivinen työskentely ja yhteistyötaitojen kehittyminen ovat keskeisiä lukion opetuk-
sen tavoitteita. Opiskelijoita tulisi ohjata työskentelemään sekä yksin että yhdessä ja
opetusmenetelmien olla vaihtelevia. Pysyväksi osaksi lukion matematiikan opintoja on
tullut myös tietokoneohjelmistojen ja digitaalisten tietolähteiden hyödyntäminen. [10]

Tämä pro gradu -tutkielma on tehty osana Oulun yliopiston Avoin oppikirja -projektia.
Projektin tarkoituksena on tuottaa ilmaista ja vapaasti saatavilla olevaa materiaalia
lukion matematiikan opiskeluun. Materiaali soveltuu sekä itsenäiseen opiskeluun että
opettajan käytettäväksi. Tässä tutkielmassa on tehty oppimateriaalia moduuliin MAA7
Integraalilaskenta ja se käsittelee määrättyä integraalia sisältäen myös suorakaidesään-
nön. Integraalilaskennan oppikirjan muodostavat yhteensä viisi osaa ja tässä tutkiel-
massa tehty oppikirjan osa on niistä järjestyksessään toinen.

Yhtenäisen oppikirjan tuottaaksemme oppikirjalle valittiin yhteisiä tavoitteita. Oppi-
kirjaan luotujen tehtävien tulisi olla sellaisia, että opiskelija hyödyntää niissä kokeilua,
kuvailua, visualisointia ja arvaamista. Lisäksi yhteisiksi tehtävätyypeiksi valittiin eri-
laisten esitystapojen yhdistäminen sekä virheiden korjaus.

Tutkielma koostuu perusteluosasta, oppikirjasta, opettajan oppaasta sekä tehtävien vas-
tauksista. Oppikirjan keskeisessä osassa ovat pohdintatehtävät, joiden avulla edetään
teoriassa niin, että opiskelijalla on itsellään aktiivinen rooli oppimisprosessissa. Poh-
dintatehtävät on laadittu tieteellisten artikkeleiden pohjalta, jotka on avattu tutkielman
perusteluosaan.
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1 Oppikirjan tekoa ohjaavat perusteet

1.1 Opetussuunnitelman perusteet 2019

Uudistettu Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 otettiin käyttöön 1.8.2021 [10]. Uu-
dessa opetussuunnitelmassa integraalia käsitellään jo moduulissa MAA7 [10], kun ai-
emmassa opetussuunnitelmassa tämä sijoittui kurssiin MAA9 [9]. Lukion opetussuun-
nitelman perusteisiin 2016 verrattuna uudessa opetussuunnitelmassa matematiikan
opetuksen tavoitteena on matematiikan monipuolisuuden ymmärtäminen niin itsenäi-
senä tieteenalana kuin käyttökelpoisena välineenä muilla tieteenaloilla, taloustieteissä
ja muissa luonnontieteissä. [10]

Opetussuunnitelmassa on määritelty moduulin MAA7 Integraalilaskenta laajuudeksi
2 opintopistettä. Moduulin tavoitteena on

• ymmärtää integraalifunktion käsite ja oppia määrittämään yksinkertaisten funk-
tioiden integraalifunktioita

• ymmärtää määrätyn integraalin käsite ja sen yhteys pinta-alaan sekä tutustua numeeri-
seen menetelmään määrätyn integraalin määrittämisessä

• osata määrittää pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla

• perehtyä integraalilaskennan sovelluksiin ja

• osata käyttää ohjelmistoja funktion ominaisuuksien tutkimisessa, integraalifunk-
tion määrittämisessä, määrätyn integraalin laskemisessa sovellusten yhteydessä sekä
numeerisessa integroinnissa. [10]

Tavoitteista on edellä kursivoitu ne kohdat, jotka ovat tälle oppikirjan osalle keskeisiä.

MAA7 Integraalilaskennan keskeisiä sisältöjä ovat

• integraalifunktio ja tärkeimpien alkeisfunktioiden integrointi

• määrätty integraali

• suorakaidesääntö sekä

• pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. [10]

Tässä oppikirjan osassa keskitytään näistä määrätyn integraalin ja suorakaidesään-
nön käsitteisiin. Suorakaidesäännön käsite on aiemmassa opetussuunnitelmassa käsi-
telty kurssissa MAA12 Algoritmit matematiikassa yhdessä puolisuunnikassäännön ja
Simpsonin säännön kanssa [9]. Uudesta opetussuunnitelmasta nämä kaksi numeerista
menetelmää on karsittu pois[10].
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1.2 Habits of Mind-tavoitteet

Opetussuunnitelman yleisten tavoitteiden lisäksi oppikirjaprojektiin osallistuvien
kanssa valittiin oppikirjalle yhteisiä tavoitteita artikkelin Habits of Mind: An Organizing
Principle for Mathematics Curricula [2] asettamista ajattelun taitoa ohjaavista tavoitteista.
Artikkelissa käsitellään sitä, minkälaisia taitoja tulevaisuuden matematiikan opiskelun
tulisi opettaa. Matematiikka on nähty erilaisina mekanismeina ja faktoina, joita opis-
kelijoille annetaan koulun jälkeistä elämää varten. Kuitenkin tärkeämpää olisi kehittää
sellaisia ajattelun taitoja, joita voi hyödyntää ongelmanratkaisussa, samalla tavalla ku-
ten matemaatikot tekevät ratkaistessaan erilaisia matemaattisia ongelmia. Artikkelin
mukaan opiskelijoiden tulisi olla säännönmukaisuuksien etsijöitä, kokeilijoita, kuvaili-
joita, nikkareita, keksijöitä, visualisoijia, hypoteesien muodostajia sekä arvaajia. Tämän
integraalilaskennan oppikirjan tavoitteiksi asetettiin, että opiskelijoiden tulisi olla

• Kokeilijoita: Opiskelijan kohdatessa matemaattisen ongelman hänen tulisi aloit-
taa ongelman lähestyminen ”leikkimällä” hyödyntäen aiemmin hyviksi todettuja
menetelmiä tai kokeilemalla, miten eri parametrit ja niiden suuruudet vaikutta-
vat kyseiseen matemaattiseen ongelmaan. Opiskelijoiden on kuitenkin samalla
tiedostettava tämän lähestymistavan rajallisuudet ja kehittää siten kriittisyyttä
tuloksia kohtaan.

• Kuvailijoita: Opiskelijoiden tulisi oppia käyttämään matematiikkaa sekä kirjalli-
sesti että suullisesti. Tätä voidaan kehittää muun muassa pyytämällä opiskelijaa
kertomaan ratkaisun vaiheista, keksimään omia ilmaisutapoja, väittelemään tu-
loksista parin kanssa tai kirjoittamaan sanallisesti, miten on hyödyntänyt mate-
matiikkaa ratkaisussa. Lisäksi luonnollisena osana kuvailun harjoittelua on kysyä
parilta apua ja keskustella eri ratkaisutavoista luokan tai parin kanssa.

• Visualisoijia: Opiskelijoiden tulisi hyödyntää ja tuottaa itse visuaalista sisältöä
matemaattisten ongelmien ratkaisuissa. Visualisointia voi tehdä niin konkreetti-
sista kuin myös abstrakteista asioista. Visualisointia voidaan tehdä esimerkiksi
kuvilla, taulukoilla ja oman sisäisen ajattelun visuaalisella hahmottamisella.

• Arvaajia: Oikeaan ratkaisutapaan voi ohjautua myös arvaamalla. Tekemällä ar-
vauksen ja hahmottelemalla ratkaisun päinvastaisesta suunnasta opiskelija voi
löytää uusia lähtökohtia ja strategioita ratkaista matemaattisia ongelmia tehden
samalla uusia oivalluksia. [2]

1.3 Tehtävätyypit

Oppikirjan tehtävien suunnittelun inspiraationa on käytetty Malcolm Swanin artikkelia
Collaborative Learning in Mathematics [13]. Artikkelissaan Swan esittelee tehtävätyyppe-
jä, joilla opettamisesta ja oppimisesta saadaan tehokkaampaa. Näiden tehtävätyyppien
avulla opiskelijat omaksuvat aktiivisemman roolin oppimisessaan ja pystyvät käsittele-
mään matemaattisia ongelmia ilman ohjausta ja tukea. Artikkelista valittiin oppikirjan
eri osille kaksi yhteistä tehtävätyyppiä, jotka ovat
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• Erilaisten esitystapojen yhdistäminen: Tässä tehtävätyypissä opiskelijat yhdistä-
vät erilaisia esitystapoja, kuten kuvia, sanoja ja symboleita, joissa on sama mate-
maattinen idea. Näin he muodostavat yhteyksiä eri esitystapojen välillä.

• Virheiden korjaus: Tämän tehtävätyypin ideana on korjata annetussa ratkaisussa
olevat virheet, jolloin opiskelija kehittyy myös arvioimaan omia ratkaisujaan.
Tämä korostaa ratkaisun eri vaiheiden tärkeyttä lopputuloksen sijaan. [13]
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2 Perusteluosa

Jones kertoo artikkelissaan The prevalence of area-under-a-curve and antiderivative concep-
tions over Riemann sum-based conceptions in students’ explanations of definite integrals [6]
tutkimuksestaan, jossa selvitettiin, miten opiskelijat ymmärtävät erilaisia määrättyyn
integraaliin liittyviä käsitteitä. Tutkimuksessa selvisi, että vaikka opiskelijoille ope-
tettaisiin määrätty integraali Riemannin summan avulla, he eivät silti käytä sitä hy-
väkseen yrittäessään selittää erilaisia integraalilausekkeita. Olisi ihanteellista, jos opis-
kelijat osaisivat joustavasti käyttää summaus- ja pinta-alamenetelmiä sen sijaan, että
ajattelisivat integraalia pelkkänä derivoinnin käänteisoperaationa. Jones ehdottaakin,
että integraalia lähestyttäisiinkin summauksen kautta, jotta opiskelijoille tulisi parem-
pi käsitys mitä lasketaan ja miksi lasketaan. Vasta sitten siirryttäisiin käyrän alle jäävän
pinta-alan määrittämiseen ja antiderivointiin. Tällä tavalla integraalin yhdistäminen
fysiikan ja tekniikan ilmiöihin helpottuu. [6]

Tämä oppikirjan osa onkin suunniteltu vastaamaan näitä Jonesin tutkimuksen periaat-
teita: ensin lähestytään käyrän alle jäävän alueen pinta-alan määrittämistä suorakaide-
säännön avulla. Sen jälkeen määritellään määrätty integraali suorakaidesäännön avul-
la ja opetellaan määrätyn integraalin yhteyttä pinta-alaan. Vasta myöhemmässä kirjan
osassa yhdistetään määrätyn integraalin käsite antiderivointiin ja määräämättömään
integraaliin.

Toisessa artikkelissaan Prototype images in mathematics education: the case of the grap-
hical representation of the definite integral Jones [7] tutki mallikuvien vaikutusta määrä-
tyn integraalin oppimisessa. Kouluttajien on tärkeää ymmärtää mallikuvien hyödyt ja
rajoitukset. Mallikuvat tehostavat ajattelua, oppimista ja päättelyä, mutta samanaikai-
sesti mallikuvat voivat johtaa harhaan luomalla virhekäsityksen ominaisuudesta, jota
todellisuudessa ei ole olemassa. Määrättyä integraalia käsittelevissä oppikirjoissa ylei-
nen mallikuva on väliltä [a, b] otettu, kokonaan x-akselin yläpuolella oleva kuvaaja,
jossa on sekä nousevia että laskevia kohtia. Tällaisen mallikuvan hyötyjä ovat sen sel-
keys, yksinkertaisuus ja vaihtelevat ominaisuudet, kuten funktion vaihteleva tangetin
kulmakerroin ja monotonisuus. Lisäksi tällaisen funktion avulla pystytään esittämään
helposti määrätyn integraalin ominaisuuksia, kuten integroimisrajojen additiivisuut-
ta, ja ne on helppo yhdistää tosielämän ilmiöihin. Tällaisen funktion eräs heikkous on
siinä, että funktio saa vain positiivisia arvoja. Lisäksi funktion arvojen ja kuvaajan jyrk-
kyyden vaihtelu on yleensä verrattain pientä, jolloin funktioiden summautuvuutta on
hankalampi erottaa. Tyypillinen mallikuva ei myöskään sisällä erikoistapauksia, kuten
epäjatkuvuuskohtia tai teräviä kohtia. Ilman tällaisia erikoistapauksia kuvista saattaa
tehdä sellaisia yleistyksiä, joita ei ole olemassa tai joitain ominaisuuksia saattaa jäädä
huomaamatta. [7]

Tässä kirjan osassa funktioiden kuvaajat ovat suuressa roolissa. Niin pohdintatehtäviin
kuin myös harjoitustehtäviin onkin pyritty valitsemaan mahdollisimman monipuoli-
sesti erilaisten funktioiden kuvaajia. Etenkin ensimmäisiin tehtäviin on pyritty niiden
selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi valitsemaan funktioista sellaisia kohtia, jotka
kulkevat x-akselin yläpuolella.

Tyypillisen mallikuvan heikkoudet ovat yhteydessä myös opiskelijoiden vaikeuksiin
määrätyn integraalin ymmärtämisessä. On huomattu, että muun muassa pinta-alan
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vastaluvun (negatiivinen luku) vähentäminen positiivisesta pinta-alasta on tuottanut
opiskelijoille vaikeuksia ja lisäksi terävät kohdat määrätyssä integraalissa ovat sekoit-
tuneet terävien kohtien derivointiin. Määrätyn integraalin ymmärtämisessä on tärkeää
muistaa myös ei-visuaalisen päättelykyvyn kehittäminen. Esimerkiksi Riemannin sum-
man graafisen esityksen laajentaminen kvantitatiiviseen päättelyyn voi auttaa kehittä-
mään ei-visuaalista päättelykykyä. [7] Erityisesti määrätyn integraalin ominaisuuksien
yhteydessä olevien pohdintatehtävien ja harjoitustehtävien suunnittelussa on otettu
tämä näkökulma huomioon. Kun perusteet ovat opiskelijalla hallussa, on luontevaa
siirtyä tehtävissäkin sellaisiin tapauksiin, joissa kuvaajalla on useampia erityispiirteitä.

2.1 Pinta-alojen arviointia

Oppimateriaali aloitetaan pohdintatehtävällä A.1, jossa opiskelijaa ohjataan Cuocon
ym. artikkelin [2] mukaisesti keksimään jokin tapa alueen pinta-alan selvittämiseksi
ja lisäksi kuvailemaan omaa ratkaisuaan parilleen. Tehtävässä on tarkoitus johdatella
opiskelijat hyödyntämään suorakulmioita pinta-alan arvioimiseen, jotta myöhemmin
käsiteltävä määrätyn integraalin käsite olisi helpompi ymmärtää ja liittää se suorakai-
desäännön raja-arvoon. Serhanin mukaan opiskelijoilla on tässä vaikeuksia ja määrä-
tyn integraalin käsite useille opiskelijoille jää pelkäksi pinta-alaan liittyväksi käsitteeksi
[12]. Pohdintatehtävässä A.2 jatketaankin samalla linjalla, kun tehtävä johdattelee ala-
summan käsitteeseen ja suorakaidesääntöön liittyvien termien käyttöön. Tämän tehtä-
vän tehtyään opiskelijalla on laajempi käsitys siitä, miten pinta-alaa voidaan suorakul-
mioiden avulla arvioida.

Pohdintatehtävä A.4 on saanut inspiraationsa Swanin [13] artikkelista, kun tehtävässä
hyödynnetään virheiden korjausta. Tarkoitukselliset virheet matematiikan opetuksessa
edistävät oppilaiden aktiivisuutta ja analysointia sekä opettavat virheiden kanssa elä-
mistä [11]. Tehtävä aloitetaan tutulla alasumman käsitteellä ja harjoitellaan sen käyttöä
ja lähestytään yleisempää suorakaidesäännön käsitettä. Myös Cuocon ym. [2] tavoit-
teita kuvailusta ja kokeilusta on otettu huomioon tehtävän suunnittelussa.

2.2 Määrätty integraali

Herceg ja Herceg tutkivat artikkelissaan numeerista integrointia GeoGebralla. Kun
GeoGebralla tai muulla matemaattisella laskentaohjelmalla visualisoidaan ja lasketaan
arvioita integraaleille, on määrätyn integraalin omaksuminen opiskelijoille helpom-
paa. Laskentaohjelmistoja kannattaakin hyödyntää tavalla, jossa opiskelijat säästyvät
ikäviltä työn vaiheilta, mutta joka kuitenkin vaatii opiskelijoita oppimaan numeerisen
integroinnin teorian. Tällöin aikaa jää enemmän ongelmasta keskustelemiselle, usei-
den ideoiden kokeilemiselle sekä niiden vertailulle ja analysoinnille. Tutkimuksessa
kävi ilmi, että GeoGebran käyttämisellä osana oppimisprosessia oli positiivisia vaiku-
tuksia opiskelijoiden tietoihin ja taitoihin. Lisäksi se auttoi opiskelijoita ymmärtämään
Riemannin summan ja muita numeerisen integroinnin malleja. [5]

Tatar ja Zengin kirjoittavat artikkelissaan GeoGebran hyödyntämisestä määrätyn in-
tegraalin opettamisessa. He saivat selville, että GeoGebran käyttäminen oppimisen
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välineenä mahdollistaa ongelmien visualisoinnin ja opiskelijat ymmärtävät ja oppivat
paremmin. [14] Koska määrätty integraali käsitellään oppikirjasta pinta-alan kautta ja
analyysin peruslauseeseen perehdytään vasta myöhemmissä kirjan osissa, on pohdin-
tatehtävässä A.7 haluttu korostaa määrätyn integraalin määritelmää visuaalisuuden
kautta. Samalla opiskelijaa ohjataan itse käyttämään GeoGebran toimintoja, jotta myös
ohjelmiston käyttäminen tulee tutuksi.

Serhanin artikkelissa tutkittiin opiskelijoiden määrätyn integraalin menettelytapojen
ja käsitteellisyyden ymmärtämistä. Tutkimuksessa huomattiin, että opiskelijat osaavat
käyttää määrätyn integraalin menetelmiä, mutta määrätyn integraalin ymmärtäminen
oli rajoittunut. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista yhdisti määrätyn
integraalin lausekkeen pinta-alaan ja vain harva oli antanut yhtä esitystapaa enempää.
Lisäksi kukaan opiskelijoista ei liittänyt Riemannin summaa määrättyyn integraaliin.
Artikkelin mukaan Riemannin summan korostaminen olisi tärkeää määrätyn integraa-
lin ymmärtämisessä. [12] Tämän vuoksi tässä oppikirjassa lähestytään määrätyn inte-
graalin käsitettä suorakaidesäännön kautta pohdintatehtävässä A.7. Tämän menetel-
män etuna on myös se, että opiskelija osaa myöhemmin käyttää paremmin numeeri-
sia menetelmiä sellaisiin määrätyn integraalin ongelmiin, joissa määrätyn integraalin
määrittäminen on mahdotonta tai hyvin vaikeaa. Tällaisissa tehtävissä on Ergenen ja
Özdemirin artikkelin Understanding the definite integral with the help of Riemann sums
mukaan ollut hankaluuksia myös opettajiksi kouluttautuneilla [3].

Bueno ym. ovat tutkineet, mitkä seikat aiheuttavat vaikeuksia määrätyn integraalin op-
pimisessa. Tutkimuksessa selvisi, että opiskelijoiden osaaminen oli rajoittunut mene-
telmien osaamiseen ja yhteyksien tekeminen eri esitystapojen välille tuotti vaikeuksia.
[1] Tässä oppikirjassa pyritään heti määrätyn integraalin määritelmän jälkeen luomaan
yhteyksiä eri esitystapojen välille pohdintatehtävässä A.10 Swanin artikkelin [13] hen-
gessä. Tässä pohdintatehtävässä opiskelijoita ohjataan päättelemään kuvien avulla nii-
hin sopivat määrätyn integraalin merkinnät ja sanalliset kuvaukset. Oppilas opettelee
juuri aiemmin määritellyn määrätyn integraalin merkintätavan, lukemaan sen sanalli-
sesti ja samalla kuvien avulla laajentamaan määrätyn integraalin yhteyttä pinta-alaan.
Tämän ymmärtämisessä onkin Kiatin tutkimuksen mukaan ollut puutteita [8].

Serhan huomasi tutkimuksessaan, että opiskelijoilla on vaikeuksia selittää, mitä nega-
tiivinen integraalin arvo tarkoittaa [12]. Tämän oppikirjan pohdintatehtävä A.11 käsit-
telee x-akselin ylä- ja alapuolella olevien käyrien määrättyjen integraaleja pinta-aloihin
verrattuna. Tehtävässä pyritäänkin siihen, että opiskelijat itse huomaisivat milloin mää-
rätyn integraalin arvo on positiivinen ja milloin negatiivinen.

2.3 Määrätyn integraalin ominaisuuksia

Pohdintatehtävässä A.14 opiskelija hyödyntää GeoGebraa sekä Cuocon ym. [2] mukais-
ta kuvailua sekä visualisointia. Näiden avulla opiskelija tutustuu määrätyn integraalin
ominaisuuksista vakion siirtoon sekä integroimisrajojen vaihtoon.

Kiat teetti tutkimuksessaan opiskelijoille testin, josta huomattiin, että suurin osa opis-
kelijoiden tekemistä virheistä oli teknisiä virheitä, jotka johtuivat aiheen puutteellisesta
ymmärtämisestä [8]. Tutkimuksissa on huomattu, että opiskelijat keskittyvät enemmän
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menetelmien oppimiseen kuin käsitteiden ymmärtämiseeen [8][12]. On myös käynyt
ilmi, että määrätyn integraalin yhteyden ymmärtäminen pinta-alaan on puutteellinen
[8]. Kiatin tutkimuksessa tämä näkyi esimerkiksi siinä, että pinta-alan määrittäminen
määrätyn integraalin avulla funktiolle, jossa osa kuvaajasta on x-akselin yläpuolella
ja osa alapuolella, onnistui vain 20 prosentilla opiskelijoista [8]. Tämä johtui siitä, et-
tä heidän olisi pitänyt hahmotella käyrälle ensin kuvaaja mekaanisen integroimisen
sijaan [8]. Tämä seikka on otettu huomioon oppikirjan pohdintatehtävän A.15 sekä
harjoitustehtävän A.18 laadinnassa.

Hashemi ym. kertovat artikkelissaan, että opiskelijoilla on vaikeuksia yhdistää graafi-
sesti ja symbolisesti esitettyä tietoa. Graafisen ja symbolisen näkökulman tuominen ja
niiden yhdistäminen tehtävissä tukee opiskelijoiden oppimista ja matemaattista ajat-
telua. [4] Tämä näkökulma on huomioitu pohdintatehtävässä A.15, jossa opiskelijan
täytyy kuvaajan avulla määrittää määrätyt integraalit kysytyiltä väliltä. Näiden tehtä-
vien avulla opiskelija ikään kuin huomaamattaan käyttää määrätyn integraalin omi-
naisuuksia jo hänellä olemassa olevia tietoja käyttäen. Pohdintatehtävässä A.16 opiske-
lija yhdistää määrätyn integraalin ominaisuuksien kaavat toisiinsa kuvien avulla. Nä-
mä graafisen näkökulman kautta muodostetut ominaisuudet opiskelija sitten yhdistää
määrätyn integraalin ominaisuuksien kaavoihin harjoitustehtävässä 9 matemaattisia
symboleja käyttäen, jossa palataan pohdintatehtävän A.15 lausekkeisiin. Näin opiske-
lija oppii yhdistämään symbolisen kaavan graafiseen tulkintaan ja samalla opettelee
määrätyn integraalin ominaisuuksien käyttämistä myös ilman graafista apua.

Yhdessä Kiatin tutkimuksen tehtävässä integroimisrajat olivat ilmoitettu kuvaajaan
pisteiden koordinaateilla. Tämä tuotti opiskelijoille vaikeuksia hahmottaa integroimis-
rajoja. [8] Tämän vuoksi oppikirjan pohdintatehtävässä A.18 on ilmaistu tarvittavat
integroimisrajat kuvaajaan koordinaattien avulla, mikä tuo vaihtelevuutta ja aiemmil-
ta moduuleilta tutun esitystavan uuteen ympäristöön. Myös kysymykset tähän teh-
tävään on luotu siten, että se vahvistaa määrätyn integraalin ja pinta-alan yhteyttä ja
eroja. Samaa tuttujen käsitteiden tuomista uuteen ympäristöön on käytetty myös mää-
rätyn integraalin määritelmän harjoitustehtävässä 6, kun integroimisrajat esitetäänkin
suorien x = 1, x = 5 ja y = 0 avulla.
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A Määrätty intergaali

Seuraavien kolmen kappaleen tavoitteena on, että opiskelija tutustuu pinta-alan ar-
viointiin suorakaidesäännön avulla ja ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen, sen
yhteyden pinta-alaan ja sen ominaisuudet. Lisäksi opiskelija tutustuu numeeriseen
menetelmään määrätyn integraalin määrittämisessä.

A.1 Pinta-alojen arviointia

Pohdinta A.1 Kuvassa on erään funktion f kuvaaja väliltä [0, 6].

f
f (x)

x1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

a) Arvioi silmämääräisesti kuvaajan ja x-akselin väliin jäävän alueen pinta-alan
suuruutta.

b) Keksi tapa, jolla voisit arvioida kuvaajan ja x-akselin väliin jäävän alueen
pinta-alan suuruutta. Laske tällä tavalla pinta-alan suuruus.

c) Vertaa parin kanssa keksimiänne tapoja. Mitä yhteistä ja mitä eroa tavoissanne
on? Kumpi mahtoi päästä lähemmäksi todellista pinta-alaa ja miksi?

Pohdinta A.2 Erään järvenrantatontin myynti-ilmoituksessa oli alla oleva kuva ton-
tista. Ilmoituksessa kerrottiin, että tontin leveys on 120 metriä. Tontin kuvaan oli
lisäksi piirretty 6 yhtä leveää suorakaidetta, joiden korkeudet olivat 30 m, 80 m, 80
m, 40 m, 30 m ja 10 m.

a) Kuinka suuret ovat suorakaiteiden kantojen pituudet?

b) Tutki kuvasta, miten kunkin suorakaiteen korkeus on mitattu?

c) Laske suorakaiteiden avulla arvio tontin pinta-alasta.

d) Onko arvio yli vai alle todellisen pinta-alan? Perustele vastauksesi.
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e) Piirrä kuvaan, miten pinta-alalle voitaisiin määrittää yläraja.

f) Miten pinta-alaa voitaisiin arvioida tarkemmin?

Alasumma ja yläsumma

Olkoon f jatkuva funktio välillä [a, b]. Jaetaan väli yhtä suuriin osaväleihin, joita on n

kappaletta. Yhden osavälin pituus on tällöin d =
b − a

n
.

Merkitään kullakin osavälillä k funktion f pienintä arvoa kirjaimella mk ja suurinta
arvoa kirjaimella Mk.

Tälle osavälijaolle funktion f alasumma on

sn =

n∑

k=1

mkd = d(m1 +m2 +m3 + . . . +mn)

ja yläsumma on

Sn =

n∑

k=1

Mkd = d(M1 +M2 +M3 + . . . +Mn).

−1 1 2 3 4 5 6
−1

1

2

3

4

5

6

7

f

−1 1 2 3 4 5 6
−1

1

2

3

4

5

6

7

f

Kuva 1: Kuva funktion f (x) = x2 + 5x ala- ja yläsummasta väliltä [0, 5], kun osavälejä
on 10.
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Lisätieto A.3 Jos funktion f arvot ovat negatiivisia välillä [a, b] ovat osavälien pie-
nin ja suurin arvo myös negatiivisia. Tällöin alasumma ja yläsumma antavat arvion
funktion f ja x-akselin välille [a, b] jäävän pinta-alan vastaluvulle. Jos funktion f ar-
vot ovat välillä [a, b] sekä positiivisia että negatiivisia, eivät alasumma ja yläsumma
arvioi mitään pinta-alaa.

Pohdinta A.4 Papulla on ratkaistavanaan seuraava tehtävä:

Olkoon f (x) = −|2x| + 4. Piirrä kuva funktiosta f sekä sen alasummasta väliltä [−2, 2] ja
laske alasumman arvo. Käytä kahdeksaa osaväliä.

Papu ratkaisee tehtävän seuraavalla tavalla:

−3 −2 −1 1 2 3

−1

1

2

3

4

5

11

22

3f (x)

x

y
Osavälin pituus on d = 2−(−2)

8 = 0.5.
Kuvasta voidaan katsoa, että alasumma on silloin

s8 = 0.5 · ( f (−2) + f (−1.5) + f (−1) + f (−0.5)
+ f (0) + f (0.5) + f (1) + f (1.5))
= 0.5 · (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1)
= 8.

a) Kuvaile Papun ratkaisua. Mitä virheitä Papu on tehnyt?

b) Korjaa Papun ratkaisu.

c) Miten Papu on määrittänyt jokaisen suorakaiteen korkeuden? Pohdi menetel-
män käyttökelposuutta. Keksitkö muita vastaavanlaisia menetelmiä määrittää
suorakaiteen korkeus?

Suorakaidesääntö

Olkoon f (x) ≥ 0 kaikilla a ≤ x ≤ b. Funktion f kuvaajan ja x-akselin rajaaman alueen
pinta-alaa välillä [a, b] voidaan arvioida lausekkeella

A ≈
n∑

k=1

f (xk)d = d ·
(

f (x1) + f (x2) + . . . + f (xn)
)
,

missä

• n on osavälien lukumäärä

• d on osavälin pituus
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• x1, x2, . . ., xn ovat ne välin [a, b] kohdat, joista suorakulmioiden korkeudet laske-
taan.

Lisätieto A.5 Suorakaiteen korkeus yhdellä osavälillä lasketaan yleensä osavälin
alku-, keski- tai loppupisteestä, mutta pisteeksi voidaan valita myös jokin muu
osavälin satunnainen piste. Alasumma ja yläsumma ovat suorakaidesäännön eri-
koistapauksia.

Lisätieto A.6 Jatkuville positiivisille funktioille suorakaidesäännöllä laskettujen ar-
vioiden raja-arvo, osavälin pituuden lähestyessä lukua nolla, antaa funktion kuvaa-
jan ja x-akselin väliin jäävän alueen pinta-alan. Ei pelkästään arviota siitä. Palataan
tähän raja-arvoon myöhemmin tässä luvussa.

2 4 6 8 10

20

40

60

80

Kuva 2: Kuva funktion f = x3
− 15x2 + 60x ja x-akselin rajaamasta pinta-alasta suora-

kaidesäännön avulla väliltä [2, 8], kun osavälien lukumäärä on 10 ja laskentapisteiksi
on valittu osavälien keskipisteet.

15



Harjoitustehtäviä

1. a) Laske funktion f (x) = −
√

x+2 ja x-akselin väliin jäävän alueen pinta-alan arvio
suorakaidesäännön avulla väliltä [0, 4], kun osavälejä on 4 ja laskentapisteenä on
välin alkupiste.

b) Laske funktion f (x) = −
√

x + 2 ja x-akselin väliin jäävän alueen pinta-alan arvio
suorakaidesäännön avulla väliltä [4, 8], kun osavälejä on 4 ja laskentapisteenä on
välin loppupiste.

2. a) Laske funktiolle f (x) = x2 alasumma ja yläsumma väliltä [0, 4] jakamalla väli 8
osaväliin.

b) Määritä a-kohdassa laskettujen alasumman ja yläsumman erotuksen avulla pinta-
alalle maksimivirhe.

c) Kuinka moneen osaväliin ala- ja yläsumma täytyy jakaa, että a-kohdan maksimi-
virhe on alle 0.1?

3. Gateway Arch on St. Louisissa sijaitseva muistomerkki. Sen muotoa voidaan kar-
keasti kuvata funktiolla −0.020833x2 + 192 väliltä [−96, 96].

Kuva 3: Gateway Arch

a) Muodosta lauseke ja laske suorakaidesäännön avulla arvio, kuinka suuri on muis-
tomerkin alle jäävän alueen pinta-ala. Käytä laskemiseen kuutta osaväliä ja las-
kentapisteena välin keskipistettä. Anna vastaus neliömetreinä.

b) Laske suorakaidesäännön avulla ja sopivaa laskentaohjelmaa käyttäen arvio,
kuinka suuri on muistomerkin alle jäävän alueen pinta-ala. Käytä nyt laske-
miseen 100 osaväliä ja laskentapisteenä välin keskipistettä. Anna vastaus neliö-
metreinä. (Vinkki: GeoGebrassa on toiminto nimeltään Suorakulmiosumma, johon
syötetään haluttu funktio, koko välin alku- ja loppupisteet, osavälien lukumäärä
sekä osavälin laskentapiste lukuna 0 − 1, jossa 0 on alkupiste ja 1 loppupiste.)
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4. Tarkastellaan yksikköympyrän ensimmäisessä neljänneksessä sijaitsevaa osaa, eli
ehtojen 0 ≤ x ≤ 1 ja 0 ≤ y ≤

√

1 − x2 määräämää aluetta B. Arvioidaan alueen B
pinta-alaa keskipistesäännöllä. Keskipistesääntö tarkoittaa suorakaidesääntöä, jossa
suorakaiteen korkeus määräytyy osavälin keskipisteen mukaan.

Selvitä, ovatko seuraavat väitteet tosia vai epätosia:

• Väite 1. Keskipistesäännöllä voidaan saada arvio, joka on suurempi kuin alueen
B todellinen pinta-ala.

• Väite 2. Keskipistesäännöllä voidaan saada arvio, joka on pienempi kuin alueen
B todellinen pinta-ala. [Muokattu yo pitkä k2022/9]

(Vinkki: Piirrä ympyrän kaarelle tangentti osavälin keskipisteeseen ja vertaa näin muo-
dostuneen puolisuunnikkaan pinta-alaa ympyrän kaaren alla olevaan pinta-alaan. Mitä
yhteistä tällä puolisuunnikkaalla ja keskipistesäännön suorakaiteella on?)
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A.2 Määrätty integraali

Pohdinta A.7 Tutki GeoGebralla funktion f (x) = 3
10x3
−2x2+ 7

5x+13 ja x-akselin väliin
jäävän alueen pinta-alaa välillä [−2, 5] suorakaidesäännön avulla. Aseta liukusäädin
osavälien lukumäärälle n ja käytä laskentapisteenä osavälien keskipistettä.

a) Laske pinta-alan arvo viiden desimaalin tarkkuudella, kun osavälien luku-
määrä on 10.

b) Tee arvaus pinta-alan todellisesta arvosta viiden desimaalin tarkkuudella.

c) Laske pinta-alan arvo viiden desimaalin tarkkuudella, kun osavälien luku-
määrä on 100. Onko arvauksesi lähellä tätä arvoa?

d) Hae GeoGebrasta toiminto "Integraali(<Funktio>,<Alkuarvo x>,<Loppuarvo x>)
ja syötä siihen funktio f , sekä välin päätepisteet −2 ja 5. Mitä kyseinen
Integraali-toiminto näyttäisi tekevän? Minkälainen kuva ohjelmistoon piirtyy?
Mitä huomaat tämän integraalin arvosta?

e) Tutki suorakaidesäännön antamaa pinta-alan arvoa asettamalla välien luku-
määräksi tasatuhansia. Kun osavälien lukumäärää n kasvatetaan, mitä tapah-
tuu osavälien pituudelle d?

f) Lisää desimaalien määrää tuloksiin. Mitä huomaat? Mieti, miten tämän d-
kohdan GeoGebran Integraalin (eli määrätyn integraalin) voisi määritellä suo-
rakaidesäännön avulla.

Määritelmä A.8 (Määrätty integraali) Olkoon f jatkuva funktio, joka on määritelty
välillä [a, b]. Funktion f suorakaidesääntöä vastaavan summan raja-arvoa, jossa
osavälin pituus d lähestyy arvoa 0, sanotaan funktion f määrätyksi integraaliksi
a:sta b:hen

lim
d→0

n∑
k=1

f (xk)d =
∫ b

a
f (x) dx.

Lukuja a ja b sanotaan määrätyn integraalin integroimisrajoiksi.

Huomautus A.9 Ei ole itsestään selvää, että yllä oleva raja-arvo olisi olemassa, mutta
näin kuitenkin on. Tätä emme kuitenkaan tällä kurssilla perustele.
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Pohdinta A.10 Yhdistä päättelemällä kuvia vastaavat määrätyn integraalin merkin-
nät ja sanalliset kuvaukset.

a)

1 2 3 4 5 6

2

4

6

8

f (x)

x

1)∫ 3

0
f (x) dx

A)
Funktion f määrätty inte-
graali yhdestä viiteen.

b)

1 2 3 4 5 6

2

4

6

8

f (x)

x

2)∫ 6

4
f (x) dx

B)
Funktion f määrätty inte-
graali neljästä kuuteen.

c)

1 2 3 4 5 6

2

4

6

8

f (x)

x

3)∫ 5

1
f (x) dx

C)
Funktion f määrätty inte-
graali nollasta kolmeen.

Pohdinta A.11

a) Piirrä GeoGebran avulla funktioiden x2 + 1 ja −x3 + 2x2 kuvaajat ja tutki niitä
välillä [0, 2]. Mitä yhteistä funktioilla on tällä välillä?

b) Piirrä GeoGebran avulla funktioiden x−4 ja −x3+2x2
−2 kuvaajat ja tutki niitä

välillä [0, 2]. Mitä yhteistä näillä funktioilla on tällä välillä?

c) Määritä a- ja b-kohtien funktioiden määrättyjen integraalien likiarvot näiltä
väleiltä. Milloin määrätyn integraalin arvo on positiivinen ja milloin negatii-
vinen?
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Lause A.12 Määrätyn integraalin ja pinta-alan yhteys

1. Olkoon f jatkuva ja ei-negatiivinen funktio välillä [a, b]. Tällöin määrätty inte-
graali

∫ b

a
f (x) dx on funktion kuvaajan ja x-akselin rajaaman alueen pinta-ala

A välillä [a, b] eli ∫ b

a
f (x) dx = A

A

a b
x

2. Olkoon f jatkuva ja ei-positiivinen funktio välillä [a, b]. Tällöin määrätty inte-
graali

∫ b

a
f (x) dx on funktion kuvaajan ja x-akselin rajaaman alueen pinta-alan

vastaluku välillä [a, b] ∫ b

a
f (x) dx = −A

A

x
a b

Lisätieto A.13 Määrätylle integraalille voidaan laskea arvio esimerkiksi suorakaide-
säännön avulla, mikäli määrättyä integraalia itsessään ei pysty määrittämään tai jos
sen määrittäminen on liian monimutkaista. Tätä kutsutaan numeeriseksi integroin-
niksi. Muita numeerisen integroinnin menetelmiä ovat muun muassa Simpsonin
sääntö ja puolisuunnikassääntö (ei käsitellä tällä kurssilla).
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Harjoitustehtäviä

5. Ilmoita määrätyn integraalin avulla värjätyn alueen pinta-ala.
a)

−2 −1 1 2 3

1

2

3

4

5

11

22

33

44

5

f (x)

b)

−1 1 2 3 4

−2

−1

1

2

3

11 22 3

g(x)

6. Funktio g(x) ≥ 0 kaikilla reaaliluvuilla x. Funktio g(x) ja suorat x = 1, x = 5 ja
y = 0 rajaavat alueen, jonka pinta-ala on A. Kirjoita pinta-alalle A lauseke määrättyä
integraalia käyttäen.

7. Laske kolmedesimaalinen likiarvo määrätylle integraalille
∫ 1

0
ex3

dx. Käytä viittä osa-

väliä. Tee tehtävä käyttäen kahta erilaista numeerisen integroinnin menetelmää. Me-
netelmät voit valita itse.
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A.3 Määrätyn integraalin ominaisuuksia

Pohdinta A.14

a) Olkoon f (x) = x3. Piirrä GeoGebralla funktioiden f (x), 2 f (x) ja 4 f (x) kuvaajat.
Määritä GeoGebran avulla kunkin funktion määrätty integraali väliltä [0, 2].
Mitä huomaat? Mistä tämä voisi mielestäsi johtua?

b) Olkoon f (x) = x3 ja g(x) = 3x2. Piirrä GeoGebralla funktiot f (x), g(x) sekä
f (x) + g(x) ja määritä näiden funktioiden määrätyt integraalit väliltä [0, 2].
Mitä huomaat? Mistä tämä voisi mielestäsi johtua?

c) Pohdi ja kirjoita a- ja b-kohtien tilanteista yleiset säännöt.

Pohdinta A.15 Määritä kuvaajan avulla seuraavat funktion f (x) määrätyt integraalit
laskemalla sopivien suorakulmioiden ja kolmioiden pinta-aloja.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

−2

−1

1

2

3

4

5

6

f (x)

y

x

a)
∫ 3

0
f (x) dx

b)
∫ 5

3
f (x) dx

c)
∫ 12

5
f (x) dx

d)
∫ 15

12
f (x) dx

e)
∫ 15

0
f (x) dx

f)
∫ 6

6
f (x )dx
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Pohdinta A.16 Yhdistä vasemman ja oikean puolen kaavan osat kuvien avulla.

a)∫ a

a
f (x) dx

1)

A

f

xba c

A)∫ b

a
f (x) dx +

∫ b

a
g(x) dx

b)∫ b

a
( f (x) + g(x)) dx

2)

x

A

a

f B)∫ b

a
f (x) dx

c)∫ c

a
f (x) dx +

∫ b

c
f (x) dx

3)

xba

f
g

f + g
C)
0

Lause A.17 Määrätyn integraalin ominaisuuksia

1. Vakiolla kerrotun funktion integraali∫ b

a
k · f (x) dx = k

∫ b

a
f (x) dx

2. Funktioiden summan integraali∫ b

a
( f (x) + g(x)) dx =

∫ b

a
f (x) dx +

∫ b

a
g(x) dx

3. Integroimisrajat yhtä suuret ∫ a

a
f (x) dx = 0
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4. Integroimisrajojen yhteenlaskuominaisuus∫ c

a
f (x) dx +

∫ b

c
f (x) dx =

∫ b

a
f (x) dx

5. Integroimisrajojen vaihto ∫ b

a
f (x) dx = −

∫ a

b
f (x) dx

Pohdinta A.18 Kuvassa oleva funktio f (x) rajaa kuvassa näkyvät alueet. Alueen A1

pinta-ala on 6 ja alueen A2 pinta-ala on
4
3

. Vastaa seuraaviin kysymyksiin kuvan
perusteella.

•

• •

(0, 8)

(2, 0) (4, 0)

A1

A2

f (x)

x

y

a) Miltä x-akselin väleiltä pinta-alat A1 ja A2 on laskettu?

b) Ilmoita pinta-alat A1 ja A2 määrättyjen integraalien avulla.

c) Laske määrätty integraali
∫ 4

0
f (x) dx.

d) Miten määrätty integraali
∫ 4

0
f (x )dx eroaa pinta-alojen A1 ja A2 yhteenlaske-

tusta pinta-alasta?
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Harjoitustehtäviä

8. Lauseen A.17 kohdassa 4 luku c voi olla myös lukujen a ja b ulkopuolella. Opettaja
on perustellut tämän yksityiskohdan lauseen ominaisuuden 5 avulla lukiovuosinaan,
mutta harmillisesti perustelun osat ovat menneet sekaisin. Järjestä perustelun osat a-e
oikeaan järjestykseen.

1. Olkoon a < b < c

2.

3.

4.

5.

6.

7.
∫ b

a
f (x) dx =

∫ c

a
f (x) dx +

∫ b

c
f (x) dx

a) Nyt ominaisuuden 5 perusteella inte-
goimisrajat voidaan vaihtaa, joten

b)
∫ b

a
f (x) dx =

∫ c

a
f (x) dx −

∫ c

b
f (x) dx

c) Tällöin ominaisuuden 4 perusteella
voidaan kirjoittaa lauseke

d) Vähentämällä molemmin puolin∫ c

b
f (x) dx saadaan

e)
∫ b

a
f (x) dx +

∫ c

b
f (x) dx =

∫ c

a
f (x) dx

9. Pohdi, mitä määrätyn integraalin ominaisuutta käytit pohdintatehtävässä A.15. Kir-
joita pohdintatehtävän lausekkeet uudelleen määrätyn integraalin ominaisuuksia käyt-
täen ja vertaile parin kanssa muodostamianne lausekkeita.

10. Laske kuvassa näkyvän funktion y = f (x) määrättyjen integraalien arvot, kun A1 =
52 ja A2 = 21.

A1

A213 20 30

x

y

a)
∫ 13

0
2 f (x) dx

b)
∫ 20

0
f (x) dx

c)
∫ 0

20
f (x) dx

d)
∫ 30

13
f (x) dx −

∫ 30

0
f (x) dx

11. Alla on kuva funktiosta f . (Huom! Vaikka funktio ei ole jatkuva, voidaan sille
määrittää määrätty integraali tähän mennessä opittuja menetelmiä käyttäen.)

a) Väritä kuvaan funktion f (x) ja x-akselin väliin jäävät alueet, kun x ∈ [−2, 8].

b) Kirjoita a-kohdan pinta-alalle lauseke määrättyä integraalia käyttäen ja laske se
kuvan avulla.
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−4−3−2−1 1 2 3 4 5 6 7 8

−2
−1

1
2
3
4
5
6

f (x)

•

◦
x

y

12. Funktio f on jatkuva ja jaksollinen ja sen jakson pituus on 4 eli f (x) = f (x+4) kaikilla

x. Lisäksi tiedetään, että
∫ 5

1
f (x) dx = 4 ja

∫ 6

5
f (x) dx = 5 sekä funktion kuvaaja väliltä

[2, 6] (kuva alla). Määritä
∫ 6

2
f (x) dx,

∫ 6

1
2 f (x) dx sekä

∫ 1

2
f (x) dx.

1 2 3 4 5 6 7

−3

−2

−1

1

2

3

4

5

g(x)
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B Opettajan opas

B.1 Tuntijako

Tämä aihekokonaisuus on suunniteltu käsiteltäväksi kolmessa 75 minuutin oppitun-
nilla seuraavasti:

• Pinta-alojen arviointia 1 x 75 min

• Määrätty integraali 1 x 75 min

• Määrätyn integraalin ominaisuudet 1 x 75 min.

B.2 Pohdintatehtävät

Pohdintatehtävä A.1

Tässä pohdintatehtävässä on tarkoitus lähestyä suorakaidesääntöä niin, että opiske-
lijat itse keksivät erilaisia tapoja pinta-alan arvioimiseksi. Lisäksi tavoitteena on, että
jokainen opiskelija arvioi oman menetelmänsä tarkkuutta vertailemalla ratkaisujaan
parin kanssa. Tehtävän erilaisia ratkaisuja voidaan käydä myös yhteisesti luokassa lä-
pi ja pohtia eri tapojen hyötyjä ja heikkouksia. Opiskelijoita voi johdatella suorakaitei-
den käyttöön antamalla esimerkiksi vinkin mahdollisimman yksinkertaisten kuvioiden
käytöstä.

Pohdintatehtävä A.2

Tämän pohdintatehtävän ideana on, että opiskelija tehtävän avulla keksisi uuden tavan
pinta-alan arviointiin ja pohtisi samalla, mitä erilaisia tapoja pinta-alan tarkempaan
arviointiin voisi käyttää.

Vastaukset: a) 20 m b) suorakaiteen korkeus on yhtä korkea kuin välin "alin" kohta
c) 5400 m2 d) alle f) esimerkiksi kaventamalla suorakaiteiden kantoja

Pohdintatehtävä A.4

Tässä pohdintatehtävässä hyödynnetään jo opittua alasumman käsitettä ja harjoitel-
laan sen käyttöä. Samalla opiskelijaa johdatellaan pohtimaan, millä muilla tavoin suo-
rakaiteen korkeuden voi määrittää ja näin laajentaa pinta-alojen arviointia suorakai-
desääntöön. Nopeasti tehtävää katsoessa näyttäisi, että y-akselin vasemmalla puolella
olisi käytetty arviointiin alasummaa ja oikealla puolella yläasummaa. Opiskelijan kui-
tenkin olisi tarkoitus oivaltaa kaikkien suorakaiteiden laskentapisteenä olevan välin
alkupiste ja tätä kannattaakin opiskelijoille korostaa.

Vastaukset: b) Kuvan y-akselin oikealla puolella olevat pylväät käyrän alapuolelle
kuten vasemmalla puolella. Alasumman lausekkeeseen korjataan osavälien pienimmät
arvot: s8 = 0.5 · (0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 2 + 1 + 0) = 6. c) välin alkupisteestä
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Pohdintatehtävä A.7

Tässä pohdintatehtävässä siirrytään määrätyn integraalin määritelmän pariin tutki-
malla tehtävässä olevan funktiota suorakaidesäännön avulla. Tarkoituksen on, että
opiskelija itse huomaa mikä yhteys määrätyllä integraalilla ja suorakaidesäännöllä on,
vaikka määrätyn integraalin käsite ei olekaan vielä tuttu.

Vastaukset: a) 62.89412 c) 62.71019 e) osavälien pituus pienenee ja lähenee lukua 0

Pohdintatehtävä A.10

Pohdintatehtävän tarkoituksena on nyt oppia yhdistämään määrätyn integraalin mer-
kintä ja sitä vastaava sanallinen kuvaus sopivaan kuvaan ja täten huomata määrätyn
integraalin ja pinta-alan yhteys. Oppilasta voi ohjata oikean vastauksen jäljille yhdis-
tämällä ensin 1-kuvan sen merkintään ja kuvaukseen ja sen jälkeen miettimään kaksi
seuraavaa tapausta.

Vastaukset: a-3-A b-1-C c-2-B

Pohdintatehtävä A.11

Tässä pohdintatehtävässä on tavoitteena, että opiskelija huomaa, minkälaisia arvoja
määrätty integraali saa, kun funktio on tietyltä väliltä x-akselin yläpuolella ja ala-
puolella. Tehtävän a- ja b-kohdissa opiskelijoita voi johdatella pohtimaan, minkälaisia
arvoja funktiot saavat tällä välillä.

Vastaukset: a) käyrät kulkevat x-akselin yläpuolella, b) käyrät kulkevat x-akselin
alapuolella c)

∫ 2

0
(x2 + 1) dx ≈ 4.67

∫ 2

0
(−x3 + 2x2) dx ≈ 1.33

∫ 2

0
(x − 4) dx = −6∫ 2

0
(−x3 + 2x2

− 2) dx ≈ −2.67. Kun kuvaaja kulkee x-akselin yläpuolella määrätyn inte-
graalin arvo on positiivinen ja x-akselin alapuolella arvo on negatiivinen.

Pohdintatehtävä A.14

Tässä pohdintatehtävässä opiskelijat johdatellaan löytämään vakion siirtämisen ja
funktioiden summaan liittyvä määrätyn integraalin ominaisuudet ja myös miettiä,
miksi näin on. Tähän kysymykseen voi opiskelijaa johdatella kysymällä, minkälai-
sia funktion arvot ja miten ne suhtautuvat toisiinsa, samalla verraten tätä esimerkiksi
määrätyn integraalin määritelmään. Kohdassa c opiskelijaa pyydetään pohtimaan a-
ja b-kohdissa olevien tilanteiden yleisiä sääntöjä. Tässä opiskelijaa voi kehottaa kirjoit-
tamaan ensin tilanteissa olevilla luvuilla sopiva lauseke ja sen jälkeen muuttaa luvut
kirjaimiksi.

Vastaukset: a)
∫ 2

0
f (x) dx = 4,

∫ 2

0
2 · f (x) dx = 8,

∫ 2

0
4 · f (x) dx = 16 b)

∫ 2

0
g(x) dx = 8,∫ 2

0
( f (x) + g(x)) dx = 12
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Pohdintatehtävät A.15

Tässä pohdintatehtävässä tarkoituksena on, että opiskelija määrittää tehtävän määrä-
tyt integraalit suorakulmoiden ja kolmioiden pinta-aloja käyttämällä. Näin opiskelija
huomaamattaan käyttää joitakin määrätyn integraalin ominaisuuksia. Harjoitustehtä-
vässä 9 palataan tähän tehtävään pohtimalla, mitä ominaisuutta on aiemmissa laskuissa
hyödyntänyt ja harjoitellaan samalla ominaisuuksien kaavojen käyttämistä.

Vastaukset: a) 4.5 b) 6 c) 27 d) −3 e) 34.5 f) 0

Pohdintatehtävä A.16

Tässä pohdintatehtävässä opiskelijan tulisi yhdistää määrätyn integraalin ominaisuuk-
sien kaavoja toisiinsa kuvien avulla. Tarkoituksena on, että opiskelija saa kaavojen tuek-
si ominaisuutta kuvaavan kuvan, jonka avulla kaavan ymmärtäminen on helpompaa.
Onkin tärkeää, että opiskelija miettii jokaisen ominaisuuden kohdalla, mitä ominaisuus
graafisesti tarkoittaa.

Vastaukset: a-2-C b-3-A c-1-B

Pohdintatehtävä A.18

Tämän pohdintatehtävän ideana on harjoitella määrätyn integraalin ominaisuuksien
käyttöä. Lisäksi pohditaan myös määrätyn integraalin ja pinta-alan eroa tapauksessa,
jossa osa kuvaajasta on x-akselin alapuolella. Tehtävän pisteet on ilmaistu koordinaa-
tein, jotka tuovat tutun merkinnän uuteen ympäristöön.

Vastaukset: a) [0, 2] ja [2, 4] b) A1 =
∫ 2

0
f (x) dx ja A2 = −

∫ 4

2
f (x) dx c) 14

3 d) -
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C Tehtävien vastaukset

1. a) A = −
√

2 −
√

3 + 7 ≈ 3.8537 b) A =
√

5 +
√

6 +
√

7 + 2
√

2 − 8 ≈ 2.1597

2. a) 17.5 ; 25.5 b) 8 c)640

3. a) 24918 m2 b) 24577 m2

4. Väite 1 on tosi ja väite 2 on epätosi. Katso lisätietoa tehtävän ratkaisusta ja pistey-
tyksestä tästä (Hyvän vastauksen piirteet).

5. a) A =
∫ 2

−1
f (x) dx b) A = −

∫ 3

0
g(x) dx

6. A =
∫ 5

1
g(x) dx

7. Esim. suorakaidesäännöllä ja valitsemalla laskentapisteeksi alkupiste saadaan
määrätyn integraalin likiarvoksi 1.197

8. c-e-d-b-a

9. a) - b) - c) kohdat 2 ja 4 d) - e) kohta 4 f) kohta 3

10. a) 104 b) 31 c) −31 d) −52

11. a) - b) 17

12.
∫ 6

2
f (x) dx = 4,

∫ 6

1
2 f (x) dx = 10 ja

∫ 1

2
f (x) dx = −1
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