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SAMMANFATTNING 

De senaste åren har matematikens historia tagit allt större plats i den svenska gymnasieskolans 
kursplaner för matematik. Flertalet didaktikforskare och lärare menar att 
matematikundervisningen gynnas av att ämnets historia vävs in och inkluderas. Det heter att 
både elever som lärare får såväl en djupare förståelse som uppskattning av matematik. 
Samtidigt pekar flertalet undersökningar på att historia spelar en relativt undanskymd roll i 
matematikämnet. Lärare känner varken att de har den tid eller kunskap som krävs för att 
inkludera matematikhistoria på ett bra sätt.  Alla är heller inte överens om ämnets historia 
verkligen har något med matematik att göra, vissa menar till och med att en inkludering av 
historia snarare förvirrar eleverna och därmed gör större skada än nytta. Det finns heller ingen 
större anledning för eleverna att ta till sig av den historia som tas upp eftersom de aldrig testas 
på kunskaper om matematikens historia. 

Syftet med den här studien är att undersöka hur matematikhistoria används i 
gymnasiematematiken, hur mycket plats den får och hur den då presenteras. Detta ställs mot 
vilka attityder mot matematikens historia som finns bland elever och lärare, tycker de att 
matematikhistoria har någon plats i gymnasiematematiken och hur skulle de vilja att den 
inkluderades? I rapporten diskuteras det även om historia egentligen hör hemma i 
matematikämnet och hur det i så fall bör inkluderas. Studien är på många sätt en fortsättning av 
kortare studier på samma ämne, kopplade till tidigare kursplaner. 

Studiens resultat visar att matematikens historia spelar en perifer roll i undervisningen där 
historia mest används som utfyllnad och kuriosa som eleverna inte förväntas ta till sig. Både 
lärare och elever ser flera fördelar med en bredare inkludering av historia men är ändå 
skeptiska till att matematikens historia ska få någon större del i den riktiga matematiken, alltså 
det som testas. Detta samtidigt som de båda grupperna är överens om att matematikhistoria 
måste börja testas för att på allvar få plats i matematikundervisningen. Visserligen testas 
historia allt mer idag jämfört med för några år sedan men det är ännu i liten utsträckning och 
varken elever eller lärare tar dessa test särskilt seriöst. Bland såväl lärare som elever finns 
åsikten att matematikhistoria snarare hör hemma i historieämnet än i matematikämnet, något 
som motargumenteras i rapporten. 

Undersökningens resultat visar på att lärarna bör få hjälp att finna nya metoder för att inkludera 
matematikhistoria och att matematikens historia börjar testas seriöst. 
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ABSTRACT 

During the last few decades, the history of mathematics has taken an increasingly large place in 
the curricula for mathematics in Swedish high school. Lots of didactics researchers and teachers 
believe that an inclusion of the history of mathematics can favor the mathematics education. 
Both students and teachers will get a deeper understanding as well as estimation of the subject. 
Having said this, the majority of studies indicate that history plays a relatively minor role in 
mathematics education. Teachers feel that they neither have the time nor the necessary 
knowledge to include the history of mathematics in a good way. There is a disagreement 
regarding the role of history in mathematics education, some even claim that an inclusion of the 
history of mathematics can do more harm than good. Furthermore, there is little incentive for 
the student to learn any history as they are never tested on the knowledge of the history of 
mathematics. 

The purpose of this study is to investigate how the history of mathematics is being used in high 
school mathematics, at what proportion it is being used and how it is being presented. This is set 
against the attitudes towards the history of mathematics that exists among students and 
teachers. Do they think that mathematics history has any place in high school mathematics and if 
so, how would they like it to be included? The report also discusses if history really belongs in 
the subject of mathematics and how it can or should be included. The study is a continuation of 
some shorter studies on the same topic, linked to precious curriculum. 

The results of the study show that the history of mathematics plays a peripheral role in 
mathematics. History is mostly used as curiosities that the students are not expected to learn. 
Both teachers and students can see several advantages to a broader inclusion of history but are 
still skeptical regarding if history really should get a bigger part in mathematics education. The 
two groups do not consider that the history of mathematics should be included in the tests, 
although they appear to agree that history has to be tested to have any chance of getting a bigger 
part in the classroom. Admittedly, the history of mathematics is being tested a bit more today 
than it was a few years ago but it is still in a rather low degree and neither the students nor the 
teachers take these tests particularly seriously. Among both students and teachers are said that 
the history of mathematics rather belong in the subject of history than in the subject of 
mathematics. The report argues for an inclusion of history in the subject of mathematics. 

The results presented in this report indicates that the teachers should be given help to find new 
methods to include history of mathematics and that the history of mathematics should be tested 
seriously. 
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1. INLEDNING 

”Man ska studera mästarna och inte deras lärjungar.” Niels Henrik Abel i Unenge (1997, sid 
88-89) 

Sedan 1994 års läroplaner, Läroplanerna för de frivilliga skolformerna (LPF94), ingår 
matematikens historia i kursplanen för matematik (Ulin, 1998) och i Läroplanen från 2011 
(Gy11) har den fått än mer plats och betydelse. Redan i första meningen i inledningstexten om 
matematikämnet står det: 

”Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas 
såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken 
som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen.” 
(Skolverket, 2011) 

Lite senare, under ämnets syfte, beskrivs bland annat att eleverna genom 
matematikundervisningen ska ges förutsättningar att utveckla förmåga att: 

”relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 
yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.” (Skolverket, 2011) 

Vidare finns matematikens kulturhistoria representerad i det centrala innehållet och 
betygskravet för varje delkurs av gymnasieskolans matematik. 

Nu har de nya kursplanerna varit i bruk i några år och frågan är hur detta fått genomslag i 
klassrummen. Tidigare studier och artiklar, gjorda före Gy11, visar på att matematikens historia 
har haft en perifer roll i matematikämnet, om någon roll alls (se bland annat Petrén, 2007; 
Sjöström, 2004 och Hansson, 2005; Ulin, 1998), går det att se någon förändring i och med Gy11? 

Allt fler forskare och lärare menar att inkludering av matematikens historia i undervisningen 
kan innebära en fördjupad förståelse för och uppskattning av matematik, både för elever och för 
lärare. Vissa menar till och med att ämnets historia bör ingå i kursplanen av den enkla 
anledningen att den tillhör ämnet; det går inte att prata om matematik utan att prata om dess 
historia. 

Vid millennieskiftet sammanställdes arbeten och tankar från forskare och lärare från hela 
värden i History in Mathematics Education – The ICMI Study (Fauvel & van Maanen, 2000). 
Arbetet sammanfattar det mesta kring matematikhistoria i undervisningen, allt ifrån varför det 
bör, och inte bör, inkluderas i matematikundervisningen ur såväl filosofiska som praktiska 
synvinklar till hur historia kan inkluderas. Utöver storverket finns en uppsjö av material för den 
som vill ta del av varför matematikens historia bör/inte bör inkluderas (se bland annat Bellomo 
& Wertheimer, 2010; Lingard, 2000; Jankvist, 2009; Heiede, 1992) och hur den kan tänkas 
inkluderas (se bland annat Ulin, 2002; Unenge, 1997; Larsson & Larson, 2011; Vaderlind, 2003). 

Matematikens historia är varken rak, okomplicerad eller okontroversiell. Räkning av någon form 
tycks ha funnits i alla tider och i alla kulturer samtidigt som matematik är något som är 
föränderligt och påverkat av var och när den verkar. Det är inte helt lätt att säga vad matematik 
egentligen är, även det påverkat av var och när den som definierar matematik befinner sig. 

I den här rapporten kommer du få bekanta dig med hur matematikens historia kan användas i 
matematikundervisningen. Du kommer också presenteras för olika argument för och emot 
inkludering av matematikens historia. När bakgrunden är avklarad formuleras så ett syfte och 
några frågeställningar med det här arbetet. Därefter får du ta del av en undersökning om hur 
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matematikhistoria inkluderas i fyra skolor i Stockholmsområdet. Med bakgrunden och 
undersökningens resultat formuleras en slutsats om hur det ser ut samt vad det kan bero på. 
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2. BAKGRUND 

Texter som beskriver inkludering av matematikens historia i matematikundervisningen blandar 
inte sällan ihop varför historia ska inkluderas i ämnet och hur det bör inkluderas. Jankvist 
(2009) skriver att det bör göras en distinktion just mellan att prata om varför historia bör 
inkluderas i matematikämnet och hur den ska inkluderas. Dessutom är det viktigt att veta vad 
som menas med matematikens historia och var fokus läggs på när den inkluderas. Därför delas 
avsnittet in i en vad-, en varför- och en hur-del. 

2.1. VAD FINNER VI I MATEMATIKENS HISTORIA? 

Detta avsnitt kommer fokusera på hur matematiken kan ha utvecklats i stora drag och vad som 
kan fokuseras på när man inkluderar matematikens historia. Det kommer inte att innehålla så 
många historiska detaljer eller utläggningar. Den som är intresserad av att lära sig mer om 
matematikens historia rekommenderas att leta upp böcker som A History of Mathematics (Victor J. 
Katz, 2009), Matematikens historia (Bo Göran Johansson, 2013) eller Matematiken i historien (Jan 
Thompson, 1996). Framläggningen kommer bestå av bland annat breda drag från matematikens 
historia, kulturell och mänsklig påverkan samt kortare nedslag och anekdoter. Detta för att belysa 
några av de sätt som matematikens historia kan framläggas på.  

Det bör redan nu påpekas att medan det finns en hel del böcker och annat material om 
matematikens historia, är materialet kring matematikens kulturhistoria skralare. Ofta är 
författarna till matematikhistorieböcker själva matematiker vilket gör att de inte har särskilt 
djupa kunskaper i den kulturhistoriska aspekten kring ämnet. Eller som Johansson (2013) 
skriver i inledningen till sin bok: 

”Jag tror att det är värdefullt om man kan se i varje fall den äldre matematiken som en del av 
områdenas kultur och försöka förstå dess utveckling som ett led i den kulturella 
utvecklingen som helhet under tidsperioderna ifråga. Mina egna kunskaper är mycket 
begränsade inför det virrvarr av folkslag, språk, riken, regenter, krig och förflyttningar som 
tornar upp sig, när man läser i historieböckerna.” (sid 7) 

Avsnittet kommer också att ta upp vad Skolverkets dokument säger om hur matematikens 
historia ska inkluderas i matematikundervisningen samt hur det sett i de senaste nationella 
proven för matematik. 

2.1.1. HUR, VAR, NÄR OCH VARFÖR DET BÖRJADE 

”Matematiken skulle säkert aldrig ha uppstått om man redan från början hade vetat att det i 
naturen inte finns någon exakt rät linje, ingen verklig cirkel, ingen absolut storhet” Friedrich 
Nietzsche i Menschliches Allzumenschliches i förordet till Blatner (1997, sid xi) 

Det äldsta matematiska fynd som vi känner till är Ishango-benet nära Lake Edward i Kongo-
Kinshasa (Olsson, 1999, sid 102). I benet, som tros vara ca 35000 år gammalt, finns inristningar 
som tycks representera någon form av beräkning. Riktigt vilka typer av beräkningar det handlar 
om är svårt att säga men Butterworth (1999, sid 55f) föreslår att det skulle kunna vara någon 
form av kalenderräkning men det kan också handla om en beräkning av primtal.  

Troligen har människor kunnat räkna längre än så. Räkning och taluppfattning tycks ha funnits i 
alla kulturer och tider. Många böcker och texter ger uppfattningen att all matematik och räkning 
uppfunnits och utvecklats i områdena kring Medelhavet eller i Europa. Hur det hela började vet 
vi emellertid inte (Unenge, 1997, sid 9). Sanningen är istället att räkning och taluppfattning tycks 
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ha funnits överallt och alltid i någon form. Butterworth (1999), professor i neuropsykologi, 
menar att människan kan ha någon slags talmodul i hjärnan som gör att vi kan uppfatta antalet 
föremål i en mängd.  

Är matematik alltså någonting som människor helt enkelt har inom sig? Trots resonemanget 
ovan blir svaret: Nej. Det vi möjligen har inom oss är förmågan att uppfatta mängder och antal. 
Ser vi hur människan har gått till väga när den har räknat, har det sett väldigt olika ut i olika 
tider och kulturer. Beroende på vilka behov som funnits haft har människan uppfunnit finurliga 
sätt att beteckna antal på eller olika metoder för att lägga ihop mängder. Det finns många 
exempel på hur människor använt fingrarna men det finns de som gått ännu längre och använt 
hela kroppen för att beteckna antal. Kanske har Yupnofolket från Papua Nya Guinea gått längst 
genom att ha 33 olika beteckningar för antal genom att peka på olika ställen på kroppen. 

Mer avancerade beräkningar började dyka upp när handeln utvecklades då samhällen och så 
småningom hela städer bildades. Det blev allt viktigare med att bemästra tiden och årets faser. 
Dessutom blev jordmätning (det som senare utvecklas till geometri) en allt viktigare kunskap då 
beskattningen av jordbruk skulle bestämma (Unenge, 1997). Vanligtvis beskrivs hur denna 
utveckling startade i Egypten och Babylonien, men liknande skeenden kan vi se bland annat i 
Mayakulturen och i Kina. Tidigt i denna utveckling uppkom något som ännu i allra högsta grad 
lever kvar än idag: matematikläxan, som har minst 4000 år på nacken (Olsson, 1999, sid 26).  

Det finns emellertid de som väljer att bestämma en startpunkt för matematiken: antika 
Grekland, för drygt 2500 år sedan. Även om människor hade genomfört avancerade beräkningar 
innan dess, var det nu matematiken strukturerades och sätta upp regler för bevisföring. Ulin 
(1998) menar att grekerna både införde och utvecklade det logiska språket och försökte göra 
matematiken till något exakt. 

”Vad innebär då ”exakt”? Det innebär att konstruktionens riktighet blir matematiskt bevisad, 
dvs fullt medvetet utförd. Här låg poängen med villkoret rörande passare och linjal. Med 
dessa redskap som hjälpmedel skulle det logiska tänkandet och självmedvetenheten övas 
upp. Denna skolning har betytt mycket mer för vårt tänkande, både i vardag och i forskning, 
än vi kan ana. Grekerna blev världspedagoger.” (Ulin, 1998, sid 30) 

2.1.2. HUR SKA VI DÅ SE PÅ MATEMATIK? 

Som texten ovan hintar om, finns det en viss oenighet om när matematiken såg dagens ljus. 
Anledningen till detta är helt enkelt att matematik är svårdefinierat och betydelsen har ändrats 
genom åren. Grugnetti & Rogers (2000, sid 43) listar några olika sätt som kulturer har sett på 
matematik genom åren:  

 Cirka 500 f.Kr. Pythagoréerna menar att allt är nummer och matematik kan användas för 
att beskriva världen. 

 Cirka 380 f.Kr. Platon pratar om ideala former och den ”rena” matematiken användes för 
att beskriva världen. Kunskapen om matematik finns inom oss, a priori. 

 1600-talet. I Europa börjar matematik användas för att skapa en modell över Guds 
universum. 

 1800-talet. Radikal förändring med icke-Euklidisk geometri, matematiker börjar söka 
efter de basala algebraiska lagarna. 

 Ungefär samtidigt blir matematiken abstrakt, den behöver inte ha något med den 
verkliga världen att göra. 
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Idag finner vi samtliga ovanstående definitioner och otalet fler för matematik, inte ens de dagens 
matematiker kan ge ett gemensamt svar på vad matematik egentligen är. 

Grugnetti & Rogers (2000) menar att matematik beror på den kulturella kontext den lever i och 
att det därför är problematiskt att prata om matematik som en tidlös sanning, fri från den sociala 
och kulturella kontexten.  Om en matematisk idé överförs från en individ till en annan kommer 
den att tolkas på ett nytt sätt, beroende på den mottagande personens kultur och påverkan från 
omgivningen. 

Matematik kan ses på många olika sätt; som en vetenskap, ett språk, ett verktyg och mycket mer. 
Grugnetti & Rogers (2000, sid 61) lyfter emellertid fram tre mindre vanliga men minst lika 
viktiga aspekter av matematik: 

 Matematik är en mänsklig aktivitet, med kulturella och kreativa aspekter (ur en filosofisk 
synvinkel) 

 Matematik är föränderligt ämne som kan samverkar med olika ämnen (ur en 
tvärvetenskaplig synvinkel) 

 Matematik kan både ses som en kulturell aktivitet, knuten till en speciell kultur, och som 
en utomkulturell aktivitet (ur en kulturell synvinkel). 
 

2.1.3. MATEMATIK SOM STEL OCH DÖD ELLER SOM RÖRLIG OCH LEVANDE? 

“Mathematics is a human enterprise, a voyage into the realm of human thinking and 
experimentation, and not a constantly upward movement towards perfection.” (Grugnetti & 
Rogers, 2000, sid 50) 

”Man skriver ned sin förmodan och hoppas att den skall bli en sats när den blir stor.” 
Svensson (2000)  

Matematiken uppfattas ofta som ett stelt och svårt ämne och bilden av de som arbetat och 
arbetar med matematik är ofta att de är märkliga, nördiga och kanske till och med lite elitistiska 
(Pappas, 2002). Det är också lätt att få uppfattningen att matematik är något som alltid har varit 
som det är och att det endast är för människan att upptäcka, det vill säga att matematiken finns a 
priori. 

Matematikens historia ger en annan bild. De begrepp och metoder som idag används har inte 
alltid accepterats utan motstånd genom åren. Ofta har det tagit flera år, hundratals, ibland 
tusentals, innan nya tankesätt är accepterade. Ett exempel är synen på negativa tal. Trots att de 
började användas för ungefär 2000 år sedan i Kina och sedan länge finns som ett alternativ har 
de möts med stor skepsis. Ända fram till början av 1800-talet fanns det matematiker som aktivt 
motarbetade de negativa talen och menade att de inte bör ses som riktiga tal (se bland annat 
Katz et al, 2000, sid 152; Butterworth, 1999, sid 279).  

Bland andra exempel kan nämnas idén om de rationella talen, det vill säga tal som kan skrivas 
som en kvot av två heltal, som har behövt tusentals år för att utvecklas (Laksman, 2007, sid 41) 
och hur nollan och positionssystemet först med boktyckarkonsten standardiserades i Europa 
efter att ha funnits i hundratals år (Unenge, 1997, sid 35).  

Talsystem med basen 10, som vi idag använder i de flesta sammanhang, är heller ingen 
självklarhet. Flera kulturer har använt andra baser, exempelvis använde mayaindianerna bas 20 
och babylonierna bas 60. Det sistnämnda är förresten anledningen till att vi än idag delar in en 
timme i 60 minuter och en minut i 60 sekunder (Ulin, 2002, sid 25). Även i Europa har 
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människor använt olika baser, exempelvis märks spår av bas 20 i det danska språket då 60 heter 
tres då 60 = 3*20 och 80 heter firs då 80 = 4*20 (Butterworth, 1999, sid 86). 

En lite spännande historia är här den om när metersystemet skulle skapas i efterdyningarna av 
franska revolutionen. En het debatt ska då ha uppstått om huruvida metern skulle delas in i 10 
eller 12 delar. 10 användes redan då som den vanligaste basen men 12 hade fördelen att ha fler 
delare (1, 2, 3, 4, 6 och 12 medan 10 har 1, 2, 5 och 10). Ett av de stora namnen inom 
matematiken, J.L. Lagrange, föreslog då det diplomatiska 11, mittemellan de två tidigare 
förslagen. Troligen gjorde han det endast för att rubba debatten och i slutändan få som han ville, 
men det är ändå tur att de i slutändan valde 10 istället för det ack så otympliga 11 med endast 
två delare, 1 och 11 (Unenge, 1997, sid 70f).  

2.1.4. UTVECKLINGENS BETYDELSE, KULTURELLA RESURSER 

Här följer ett exempel på hur matematiken utvecklats till något som idag är lätt att ta för givet: 
den symboliska abstraktionens födelse. 

Geometri är som bekant en av grundstommarna inom matematiken och har så varit sedan 
matematiken började utvecklas som vetenskap i det antika Grekland. När Boetius, snart efter 
vad vi idag kallar den grekiska matematikens fall under 500-talet, sammanfattade de 
matematiska vetenskaperna under begreppet quadivium fanns geometri med, tillsammans med 
aritmetik, musik och astronomi (Johansson, 2013, sid 342). Redan cirka 200 år före vår 
tidräkning hade de hellenistiska matematikerna kommit på det mesta som idag ingår i den 
traditionella skolgeometrin (Unenge, 1997, sid 33). Detta gör att geometri ofta uppfattas som ett 
oföränderligt område, kanske är det så att matematiken som stort lever men att just geometrin 
dött? 

Geometrin levde (och lever) emellertid vidare i allra största grad. Det har exempelvis tillkommit 
satser och teorier om den euklidiska geometrin även efter Elementa, såsom Herons formel från 
det första århundradet och Cevas sats från 1600-talet (Olsson, 1999, sid 156), och till och med 
en ny form av geometri, den icke-euklidiska, utvecklades på 1800-talet av exempelvis Gauss, 
Lobatjevski och Bolyai (Johansson, 2013).  

Den största och viktigaste förändringen skedde på 1600-talet och berörde sättet att prata och 
skriva om geometri: den symboliska abstraktionen föddes (Thompson, 1984b, sid 52). Under det 
antika Grekland var all matematik retorisk och den fortsatte att vara det fram till detta stora 
genombrott. Det hela började i slutet av 1500-talet då juristen François Viète började koda 
matematiken, det vill säga att han införde bokstäver som beteckningar för storheter. Enkla 
ekvationer blev just enklare och behändigare. Det som tidigare benämndes som ”en kvadrat och 
1 är det samma som 2 ting” kunde nu skrivas ut som ”x2 + 1 = 2x”, även om just detta skrivsätt 
kom lite senare (Johansson, 2013, sid 380). Aritmetiken och algebran blev abstrakt. 

Det andra stora steget kom kort därefter då René Descartes i en av bilagorna till hans kanske 
största verk, Discours de la méthode (Avhandling om metoden) från 1637, sammanförde algebran 
och geometrin genom att införa det vi idag kallar kartesiska koordinater (Johansson, 2013, sid 
392f). Tillsammans med Viètes arbete upphävdes nu skillnaden mellan tal och magnituder 
(Thompson, 1984c, sid 50). 

Butterworth kallar metoder och begrepp som bokstavskodning och koordinatsystem för 
kulturella resurser: de är verktyg vi som idag underlättar vårt arbete och tar matematiken 
framåt. Exempelvis saknade Arkimedes de nyss nämnda resurserna och skulle troligen varken 
kunna förstå eller lösa en vanlig ekvation om han såg den uppställd som x2 + 1 = 2x 
(Butterworth, 1999, sid 293). Mycket av vi idag tar för givet inom skolmatematiken är alltså 
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resultat av tusentals års utveckling. Trots att många satser och bevis formulerades för över 2000 
år sedan, är skolgeometrin långt mer modern. 

2.1.5. VEM BLIR MATEMATIKER? 

Det är lätt att få uppfattningen att matematikens historia består av ett antal ensamma genier. 
Ofta kopplas upptäckter och framsteg till enstaka namn och många böcker om 
matematikhistoria baseras helt på de stora namnen, såsom Människorna bakom matematiken av 
Unenge (1997) eller BBC:s podcastserie i tio delar A Brief History of Mathematics (2010). 

Visst finns det flertalet stora genier genom tiderna men det är inte helt oproblematiskt att prata 
om matematikens historia som ett verk av ett fåtal personer. Pappas (2002) problematiserar 
detta synsätt, bland annat genom att visa på hur ett av matematikhistoriens största namn, Isaac 
Newton, byggde mycket av sina framsteg på sådant som han troligen arbetat fram med andra 
eller kanske till och med stulit rakt av. Matematikens utveckling är ofta ett resultat av en 
långvarig process som involverar mängder av personer och kulturer. Matematiska revolutioner 
dyker ofta upp då tiden är mogen för dem. Extra tydligt blir detta då olika personer kommit på 
ungefär samma sak ungefär samtidigt, såsom logaritmer av Napier och Bürgi eller 
differentialkalkylen/fluxionsteorin av Leibniz och Newton (se bland andra Johansson, 2013; 
Katz, 2009; Pappas, 2002). Bejaka följande citat från Lagrange: "Newton var ett unikt geni, men 
han hade också en osedvanlig tur. Universum kan ju bara skapas en gång!” (Unenge, 1997, sid 
72). 

Inte nog med att matematikhistorien speglas utifrån ett fåtal personer, dessa personer liknar 
ofta varandra på flera plan. Framförallt är de nästan uteslutande män. När kvinnliga 
matematiker väl nämns är det ofta i periferin och ofta beskrivs deras yttersta egenskap varit just 
att ha varit kvinna och ha tacklat de svårigheterna som följer. Det är emellertid inte så konstigt 
att fåtalet kvinnor nämns ur ett personvinklat synsätt på historien, kvinnor har historiskt sett 
blivit avvisade och förtryckta inom den matematiska världen. Det finns emellertid exempel på 
kulturer där kvinnor tillåtits ta plats, exempelvis ska Pythagoréerna ha bestått av såväl kvinnor 
som män (Butterworth, 1999). 

Finns det då någon anledning till dessa könsskillnader? Kanske är det helt enkelt så att män är 
bättre lämpade till att hålla på med matematik än vad kvinnor är? Det har länge varit 
uppfattningen och motiveringen till att hålla kvinnor utanför matematiken. Pojkar har bland 
annat fått bättre resultat matematikkurser, även då flickor gått om i andra kurser betygsmässigt. 
Detta har emellertid förändrats de senaste åren, nu har flickor till och med lite bättre resultat än 
pojkar i matematik. Spännande nog menar Butterworth (1999) att debatten gått från att handla 
om varför kvinnor verkar mindre intelligenta än män till att handla om varför män presterar 
sämre än kvinnor, ingen verkar föreslå att män kanske är mindre intelligenta än kvinnor. Det 
finns dock inget som tyder på könsrelaterade skillnader, rent neurovetenskapligt (ibid.) 

2.1.6. STYRDOKUMENTEN, VAD SÄGER SKOLVERKET? 

Om inget annat anges, citat från Kursplan för matematik, Skolverket (2011a). 

Redan i inledningen av skolverkets text om ämnet matematik finner vi anknytning till ämnets 
historia:  

”Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas 
såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken 
som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. 
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I takt med att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer komplexa 
situationer.”  

Under ämnets syfte beskrivs sedan hur undervisningen ska: 

”Bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och 
se dess betydelse för individ och samhälle.”  

Skolverket har även stolpat upp sju punkter med förmågor som eleverna ska få möjligheter att 
utveckla genom undervisningen i matematik. Den sista av dessa punkter refererar till att 
eleverna genom undervisningen ska utveckla förmåga att: 

”… relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 
yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.”  

I det centrala innehållet för samtliga matematikkurser finns, under rubriken Problemlösning, 
punkten Matematiska problem med anknytning till kulturhistoria.  

Kulturhistoria finns även med i samtliga betygskrav, på alla nivåer. För matematik 1c gäller 
exempelvis för betyget E att eleverna efter genomförd kurs ska visa förmåga inom följande: 

”Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom 
andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens historia. Dessutom kan eleven föra 
enkla resonemang om exempelvis relevans.” 

För betyget C gäller:  

”Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess 
betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens historia. Dessutom kan 
eleven föra välgrundade resonemang om exempelvis relevans.” 

Slutligen gäller för betyget A: 

”Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess 
betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens historia. Dessutom kan 
eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exempelvis relevans.” 

I kommentarerna till samtliga matematik 1-kurser finns följande text: 

”Ett exempel på anknytning till matematikens kulturhistoria är människans upptäckt av ett 
samband mellan en cirkels omkrets och dess diameter som representeras av talet π. 

Tanken med det kulturhistoriska innehållet är att göra matematikundervisningen mera 
levande och motivationsskapande, och att eleverna via matematiska problem får ta del av 
människorna, den tidsepok och den kultur som upptäckte de matematiska samband och 
begrepp som behandlas i kursen.”  

Till de övriga matematikkurserna finns inga kommentarer gällande matematikens 
kulturhistoria. Det ges heller inga andra exempel på vilka områden som kan anknytas till 
historia. 

Jämförs den nya kursplanen för matematik på gymnasiet, från Gy11, lite kort med den förra 
kursplanen, från LPF94, såg det i stort sätt likadant ut, matematikens historia fanns med i 
kursplanen men styrdokumenten gav ingen vägledning om hur detta kunde tas upp eller hur 



9 
 

stor del som ska utgöras av matematikens historia (Hansson, 2005). Även här finns historia med 
i kursplanerna, bland annat står följande som en av punkterna under Mål att sträva mot: 

”… fördjupar sin insikt om hur matematiken har skapats av människor i många olika kulturer 
och om hur matematiken utvecklats och fortfarande utvecklas” (Nämnaren, 2014)  

Vidare finns texter om hur matematiken utvecklats genom åren och att den bidragit till det 
kulturella arvet. Däremot finner vi ingenting av matematikens historia i de mål som sätts upp för 
varje kurs. I betygskriterierna för Väl godkänt och Mycket väl godkänt står det att eleverna ska 
kunna ge exempel på hur matematiken utvecklats genom historien och matematikens påverkan 
av och på vår kultur. För betyget Godkänt behövde eleverna alltså inte kunna något om 
matematikens historia. 

I historieämnets kursplaner för gymnasieskolan finns ingenting om just matematiken och dess 
historia. Däremot finns följande text med: 

”Den historiska referensramen kan också tillföra nya perspektiv på andra ämnen. Till 
exempel kan idé-och vetenskapshistoria och kunskaper om människors teknik-och 
energianvändning i olika tider ge större djup åt kunskaper inom det naturvetenskapliga 
fältet. ” (Skolverket, 2011, sid 7)  

2.2. FÖR- OCH NACKDELAR MED MATEMATIKHISTORIA I 
UNDERVISNINGEN 

Här följer en sammanfattning av olika argument om varför matematikens historia bör, och inte 
bör, inkluderas i matematikundervisningen. För att det inte ska blir allt för spretigt så delas det 
hela in i underavsnitt där läsaren kan följa resonemang kring hur matematikens historia gagnar 
undervisningen.  

Flera argument går i viss mån in i varandra och gränserna mellan dem är ofta flytande. Till 
exempel är de flesta argument nära kopplade till variationsteorin som berörs närmare i del 2.2.1.4. 
I delavsnitt 2.3., om hur matematikens historia kan inkluderas, kommer varje exempel att kopplas 
till de olika för- och nackdelarna för att förhoppningsvis göra det hela lite tydligare.  

”Jag ämnar inte gå så långt som till att påstå att om man vill göra en framställning av det 
mänskliga tänkandets historia utan att ingående studera de olika epokernas matematiska 
idéer, så skulle det vara som att utelämna Hamlet ur det drama som bär hans namn. Ett 
sådant påstående vore att gå för långt. Men förvisso vore det detsamma som att stryka 
Ofelias roll. Denna jämförelse är synnerligen träffande. Ty Ofelia är alldeles nödvändig för 
styckets utveckling, hon är förtjusande - och hon är litet tokig.” 

- Alfred North Whitehead i Unenge (1997,sid 7) 

2.2.1. ARGUMENT FÖR ATT INKLUDERA MATEMATIKHISTORIA I 
UNDERVISNINGEN 

2.2.1.1.  MATEMATIKEN BLIR MENINGSFULL 

“When a student thinks about mathematics in general, they sometimes wonder why anyone 
would ever decide to solve equations or study trigonometry” (Bellomo & Wertheimer, 2010, 
sid 19) 
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Matematikens historia kan ge en insikt av vad matematik kan vara och utveckla förstålse för 
matematik generellt snarare än för specifika delar (Lakoma, 2000b). Det finns en övertygelse 
bland flera forskare och lärare att inkludering av matematikens historia gör att eleverna lättare 
upplever matematikämnet som meningsfullt (se bland andra Laksman, 2007; Lingard, 2000; 
Bellomo & Wertheimer, 2010; Hansson, 2005; Barbin, 2000a; Lakoma, 2000b; Radford, 2000; 
Tzanakis & Arcavi 2000; Siu, 2000).  

Då eleverna får ta del av hur matematiken har utvecklats och förändrats får eleverna perspektiv 
på matematiken. Detta främst genom att eleverna får se på skillnaden mellan hur det gick till och 
hur det presenterats, det vill säga skillnaden mellan den upptäckande och den legitimerade fasen 
(Thompson, 1984a). Istället för att uppleva matematiken som en färdig struktur, upptäcker 
eleverna att matematiken är ett ämne vars definition kan variera beroende på vem som 
definierar den, var den definieras och när den definieras. Genom att följa hur andra har tänkt och 
utvecklat matematiken, utvecklar eleverna det matematiska tänkandet (Radford, 2000). Det blir 
en slags metamatematik vilket förutom uppskattning av matematiken enligt Laksman (2007) 
även kan leda till att eleverna lättare blir kreativa och skapande då de arbetar med matematik. 
Mer om det i del 2.2.1.5.   

Eleverna får förståelse för varför matematiken uppkommit som den gjort och när den har gjort 
det. Att en gren som geometri tar stor plats i skolmatematiken beror till exempel på att 
tongivande greker la stor möda i att ta fram satser och bevis inom just geometri. Det här 
grundade sig, som vi kan se i föregående avsnitt, att geometri, eller snarare jordmätning, var en 
viktig kunskap i de tidigt utvecklade samhällena i exempelvis Babylonien och Egypten. 

Heiede (1992) sammanfattar det hela med: 

“What is mathematics? /…/ only the realization that mathematics has not always been what 
it is right now, and that in the future it will be something different, in other words that 
mathematics has a history, gives this question its real perspective. But that is maybe another 
story.” (sid 155) 

2.2.1.2. UNDERLÄTTAR VID PROBLEMLÖSNING OCH TRÖSTAR NÄR DET KÄNNS 
SVÅRT 

”Vi utsätter utan minsta tvekan våra elever för algebrans manipulationer och kortsluter på 
ett ögonblick tvåtusen år av utveckling.” (Thompson, 1984c, sid 51) 

Det här argumentet är nära kopplat till det föregående om medvetenheten och förståelse kring 
matematik. Skillnaden mellan argumenten ligger främst i att det nu snarare handlar de 
matematiska förmågorna än den matematiska insikten. 

Thompson-citatet ovan belyser en viktig pedagogisk vinkel: Det som ofta tas för givet gällande 
matematiska metoder och begrepp kan ha behövt tusentals år för att växa fram och förstås som 
det görs idag. De metoder som elever intuitivt tar till sig och förstår är oftare mer lika de tidigare 
metoderna än de nyare. Exempelvis är egyptiernas tusenåriga metod för multiplikation intuitiv 
och ofta lätt att ta till sig. Egyptierna gjorde nämligen såhär: Säg att du ska beräkna 11*13. 11 är 
ju detsamma som 1+2+8, vi ska alltså beräkna 1*13 + 2*13 + 8*13. Egyptierna fördubblade då 
13, för att få 2*13 = 26. Sedan fördubblades detta tal och fick 4*13 = 52. Genomförs ytterligare 
en fördubbling fås 8*13 = 104 och nu är det bara att lägga ihop de delar vi behöver. Alltså: 11*13 
= 1*13 + 2*13 + 8*13 = 13 + 26 + 104 = 143 (se bl.a. Laksman, 2007; Johansson, 2013).  

Den uppmärksamme lägger nu märke till att de binära talen (1, 2, 4, 8, 16 o.s.v.) dyker upp i det 
föregående exemplet med den egyptiska multiplikationsmetoden. Genom en lösningsmetod för 
multiplikation kan alltså fördelar med andra bassystem belysas. På samma sätt kan fördelar med 
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en rad matematiska begrepp, metoder och operationer belysas. Ett annat exempel på det här är 
hur logaritmer kan användas för att underlätta beräkningar av stora tal, något som var den stora 
anledningen till att de infördes i början av 1600-talet (Unenge, 1997; Fauvel & van Maanen 
2000).  

Elevers svårigheter med matematik är ofta liknande de svårigheter som människor genom 
årtusenden har haft. I del 2.1.3. beskrivs exempelvis hur negativa tal behandlats och bekämpats 
ända fram till 1800-talet. Erkänt duktiga matematiker hade länge svårt att acceptera dessa 
märkliga tal. På samma sätt har många elever än idag svårt att ta till sig och förstå vad de 
egentligen innebär. Denna insikt kan i viss mån vara tröstande för eleverna; i sinom tid kommer 
begreppet att sjunka in (Bellomo & Wertheimer, 2010). Dessutom kan förståelsen komma 
tidigare om eleverna får chans att resonera kring vad negativa tal verkligen betyder med 
argument hämtade ur historien, mer om det i del 1.3. Andra bitar av matematiken som historiskt 
sett behövt hundratals eller tusentals år på sig att växa fram är för att nämna några: 
gränsvärden, oändlighet, reella och komplexa tal (se bl.a. Katz et al, 2000; Johansson, 2013, 
Unenge, 1997 med flera). 

Det finns en rad exempel på när matematikens historia kan underlätta för eleverna eller när 
elevers svårigheter speglas i historien. Den nyfikne läsaren kan med fördel ta del av fler exempel 
bland Jankvist (2009), Larsson & Larson (2011), Laksman (2007), Vaderlind (2003), Barbin 
(2000a), Barbin (2000b), Katz et al (2000) eller Tzanakis & Arcavi (2000). 

2.2.1.3. MATEMATIKEN SOM LEVANDE ÄMNE 

En vanlig bild av matematik är att det är ett dött och oföränderligt ämne som finns sedan länge, 
kanske alltid, i skolböcker och i lärarnas huvuden. Det finns helt enkelt ingen ny matematik. 
(Lingard, 2000, sid 17). En återblick i historien visar att sanningen snarare är den motsatta, 
matematiken är ett föränderligt och levande ämne där det fortfarande sker forskning och 
framsteg. Möjligtvis har stora delar blivit abstrakta och svårförståeliga för gymnasieelever men 
samtidigt ser vi att även mer basal matematik förändras och skapas, exempelvis formulerades 
Kolmogorovs axiom för sannolikhetsteorin så sent som på 1930-talet (Gennow et al, 2011, sid 
279). 

Flertalet forskare och erfarna lärare trycker på fördelar av att matematikens historia kan belysa 
det levande inom matematiken, bland andra Lingard (2000), Bellomo & Wertheimer (2010), 
Holmquist (1993), Jankvist (2009), Hansson (2005), Laksman (2007), Tzanakis & Arcavi (2000) 
och Siu (2000). Dessa menar att eleverna motiveras att fördjupa sig och i framtiden arbeta med 
matematik och inte bara se det som ett torrt skolämne.  

2.2.1.4. MATEMATIKENS HISTORIA FÖR VARIATIONENS SKULL 

Bland lärare lyfts ofta argumentet att matematikens historia kan användas i undervisningen för 
att variera undervisningen och lyfta fram ett alternativt moment (Holmquist, 1993). Skolverket 
(2002) menar på att en varierad undervisning är viktig för att eleverna ska kunna behålla en lust 
att lära. 

Det finns emellertid en annan aspekt gällande matematikens historia och variation. Genom att se 
hur människan på olika sätt har tacklat problem genom åren kan eleverna själva lättare lösa 
dem (se bland andra Jankvist, 2009). Får eleverna till exempel ta del av hur olika kulturer tacklat 
ekvationslösning blir det tydligare för eleverna vad som är det viktiga i själva metoden. Att 
variera lösningsmetoder för att visa på det vitala är nära kopplat till variationsteorin, som 
framförallt göteborgsprofessorn Ference Marton varit med och tagit fram (Wernberg, 2005). 
Ofta finns kritiska aspekter, något elever har extra svårt att ta till sig. Genom att på varierande 
sätt belysa denna kritiska aspekt, exempelvis genom att se hur olika kulturer har löst 
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ekvationssystem eller genomfört geometriska bevis, får eleven flera möjligheter att ta in vad 
som är viktigt. Ju bekvämare eleven är med begreppet eller räknesättet, desto mer kan 
omgivande faktorer varieras så att det blir allt mer tydligt vad den kritiska aspekten innebär 
(Wernberg, 2005). Larsson & Larson (2011) beskriver hur lärare kan visa hur olika kulturer 
använt olika talbaser för att belysa vad som egentligen menas med talbaser. Idén, menar de, är 
att ”i varje lärandesituation skapas ett lärandeobjekt som det är möjligt för den lärande att 
urskilja, erfara och förstå” (sid 52) 

2.2.1.5. INTRESSE, KREATIVITET OCH FANTASI 

Matematikens historia bjuder på en hel del snillrika lösningar vilket kan stimulera elevernas 
intresse. Den innehåller dessutom en hel del spännande historier och händelser, något som kan 
vara intressant och roligt även för dem som inte vanligtvis har matematik som favoritämne. Eller 
som Unenge (1997) skriver: 

”… liksom man kan njuta av Mozart utan att kunna läsa noter eller veta vad som menas med 
C-dur kan man förhoppningsvis njuta av och fascineras av hur människorna utvecklat 
vetenskapen matematik.” (sid 6) 

Negativa tal, algebraiskt språk och irrationella tal är några exempel på begrepp som inte alltid 
varit självklara under årens lopp. Flertalet författare, såsom Ulin (1998), Jankvist (2009), Petrén 
(2007) och Michalowicz (2000), menar att elevernas fantasi och kreativitet kan aktiveras av 
detta, till exempel genom att göra övningar där de inte får använda det algebraiska språk Viète 
givit oss eller genom att diskutera hur det kan ha påverkat matematiken. Ulin (1998) skriver att 
sådana övningar: 

”… aktiverar deltagarnas egen fantasi och egna krafter kommer historiska glimtar om 
talsystem i skilda kulturer, även primitiva, att intressera klassen betydligt mer än annars. 
Historien känns meningsfullt integrerad i arbetet.” (sid 29) 

Laksman (2007) menar att lärare istället för att jobba med repetition och imitationsförmåga bör 
gå ifrån läroboken och lägga upp undervisningen ”på ett logiskt sätt”, det vill säga på ett sätt som 
följer matematikhistorien, för att på så sätt främja kreativiteten. 

Heiede (1992) går emot argumentet att matematikens historia ska inkluderas för att göra 
matematiken roligare eller mer intressant. Han skriver: 

 “… let me just say that obviously I do not agree with people who wish to teach history of 
mathematics in order to make mathematics more amusing, or more easy, or more human (or 
even to sugar the pill! If one thinks of mathematics as a bitter pill needing to be sugared one 
should not be a mathematics teacher at all).” (sid 152) 

2.2.1.6. MATEMATIKEN HUMANISERAS 

“Bringing the human actor back more firmly into the centre of the stage continued with the 
work of Wittgenstein, who challenged a range of tacitly accepted assumptions about the 
nature of the enterprise we call mathematics” (Grugnetti & Rogers, 2000, sid 43) 

Ett argument för att inkludera ämnets historia i matematikundervisningen är att matematiken 
humaniseras (se bl.a. Lingard, 2000; Jankvist, 2009; Petrén, 2007; Grugnetti & Rogers, 2000; 
Schubring, 2000; Michalowicz, 2000; Siu, 2000). I exempelvis Danmark inkluderas 
matematikhistoria just för sina humana aspekter för att elever ska få det lättare att uppskatta 
matematiken (Schubring, 2000, sid 2007). 
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Matematikhistorien är fylld av spännande karaktärer men också av intriger, korruption, otur, 
svek, och förtryck (Lingard, 2000, sid 17). Förutom att detta kan vara intressant och hålla elever 
vakna menar Thompson (1984a) att detta kan ge en större förståelse för matematikämnets 
natur. Holmquist (1993) varnar dock för att för mycket fokus läggs på personerna då det lätt blir 
rena skrönor och historier endast för underhållningens skull, mer om det i del 2.3. 

Även matematikens historia bjuder på en hel del olika typer av människor går det inte att 
komma ifrån att det är övervägande vita män. Det finns därmed en risk med att inkludera 
matematikens historia hur som, det kan ju verka som att matematik endast är till för 
västerländska män.  

“Many girls and young women reject mathematics early in their lives. Despite outperforming 
boys at age 16, only half as many girls as boys in England choose to study the subject further. 
Many females complain that mathematics is about things, not people. And if people are met 
they are invariably male Europeans. Pythagoras, Fibonacci and Pascal appear to be the most 
likely entrants into the 5 to 16 mathematics curriculum” (Lingard, 2000, sid 16) 

Samtidigt kan matematikhistorien belysa att matematikvärlden inte alls enbart är till för den 
manliga gruppen. Det finns en rad exempel på kvinnliga matematiker som har slagits sig fram, 
inte minst Sveriges första kvinnliga professor Sonja Kovalevsky (Unenge, 1997, sid 103f). 
Matematikens historia kan belysa den mörkare sidan av människan, den förtryckande, inte 
minst genom att visa hur kvinnor hållits borta från matematikvärlden. Nyss nämnda Kovalevsky 
blev många gånger motarbetad under sin karriär och även när hon fick arbete som professor var 
lönen enbart den halva mot hennes manliga kollegor. 

“Our female students can be inspired by the stories of courageous women mathematicians. 
The noted ethnomathematics scholar, Marcia Ascher, points out that when teachers 
emphasise the roles different cultures have played in the evolution of mathematics, students’ 
pride in the accomplishment of their people is enhanced and they begin to value 
mathematics as a human activity. /…/ The history of mathematics, using both its European 
and non-European roots, makes mathematics relevant to the cultural heritage of all 
students.” (Michalowicz, 2000, sid 186) 

2.2.1.7. MATEMATIK SOM MULTIKULTURELLT OCH PÅVERKAD AV SIN KULTUR 

Räkning och taluppfattning tycks alltså ha funnits i alla tider och kulturer. Matematik har 
utvecklats i olika delar av världen vid olika tillfällen av olika typer av människor och i alla 
möjliga samhällen. De flesta matematiska framsteg är inte resultatet av ett genis arbete utan 
bygger snarare på århundraden av arbete i flera länder och kulturer. Många framsteg har 
dessutom skett på flera ställen, oberoende av varandra (Lingard, 2000). Matematiken som 
utvecklas är dessutom präglad av den kultur den frodas i. Helt enkelt: matematik är en del av 
vår, och alla andras, kultur (Unenge, 1997, sid 5). 

En uppsjö av forskare och lärare menar att matematikhistoria i undervisningen kan visa på de 
universella och samtidigt kulturberoende egenskaperna av matematiken, se bland annat Lingard 
(2000), Holmquist (1993), Unenge (1997), Jankvist (2009), Petrén (2007), Grugnetti & Rogers 
(2000) och Tzanakis & Arcavi (2000). Samtidigt bör här ett varningens finger höjas: används 
mattehistoria på fel sätt kan det få motsatt effekt då det kan verka som att andra kulturer inte 
kom lika långt eller att de är mer primitiva. Ordet primitiv för vissa kulturer används till och med 
i flera böcker om matematikens historia. Det går emellertid inte att säga att en kultur varit 
sämre på matematik än en annan, ofta beror framsteg på att en ny angreppspunkt införs, såsom 
införandet av den symboliska matematiken i Europa på 1500-talet. På samma sätt går det inte 
att säga att vissa kulturer inte kom längre i sin matematik. När exempelvis 



14 
 

matematikutvecklingen danade hos grekerna på 400-talet och araberna runt 1200-talet berodde 
detta snarare på politisk osäkerhet och ekonomiska bekymmer än akademiska begränsningar. 

Grugnetti & Rogers (2000) ger följande förslag på hur matematikens historia kan ge en positiv 
syn på den multikulturella aspekten av matematiken, och vice versa: 

“Multiculturalism then, in the sense that we have tried to convey here, is the identification 
and celebration of diversity, the respecting and valuing of the work of others, the recognition 
of different contexts, needs and purposes, and the realization that each society makes and 
has made important contributions to the body of knowledge that we call mathematics. Given 
this view, the inclusion of a multicultural dimension in our teaching of mathematics makes a 
significant contribution to humanist and democratic traditions in education.” (sid 50) 

2.2.1.8. HISTORIA ÄR EN DEL AV MATEMATIKEN 

Här återkommer idén från inledningscitatet om Hamlet och Ofelia. Visst kan matematik 
undervisas i utan att inkludera dess historia men då tas något bort från matematiken. Ämnet 
matematik är även sin egen historia. Matematikhistoria är ingenting som kan läggas till i 
matematikundervisningen, det är något som kan undvikas att ta med. 

“The last but very distinctive type of the history-as-a-tool arguments might be referred to as 
the evolutionary arguments, as they claim that there can be no learning of mathematics 
without history.” (Jankvist, 2009, sid 238) 

Argumentet går egentligen ihop med flera av de ovanstående argumenten men kan ses som ett 
än hårdare argument; medan de ovanstående argumenten till varför historia ska inkluderas i 
matematiken syftar till att matematikhistoria kan gynna elevers förståelse eller färdigheter är 
det, enligt det här argumentet, bara en bonus om matematikens historia kan hjälpa eleverna 
med den övriga matematiken. Att inte ta med matematikens historia i matematikkurserna vore 
ungefär som att lyfta bort all geometri eller all sannolikhetsteori, det går men ämnet blir ett 
område fattigare. 

“Everything man touches has a history - the tree, the axe, the house, the town, architecture, 
every trade, every art, every belief, every subject (even history itself), and therefore also 
mathematics. If you teach mathematics, you must also teach history of mathematics, for the 
history of a subject is part of the subject. If you are not aware that mathematics has a history, 
then you have not been taught mathematics /…/ Again we have specialists, the historians of 
mathematics, who dig, think, discuss and write, but you are not a mathematics teacher if you 
do not teach also the history of mathematics when you teach mathematics. An example: You 
have not been taught about logarithms if you have not heard about Napier” (Heiede, 1992, 
sid 152) 

2.2.1.9. LÄRARNAS VINST 

”In addition to benefiting students, teachers using history of mathematics may also benefit 
from its incorporation. /…/ Understanding the role of history may help teachers understand 
what they teach and why, thus improving their own teaching practices” (Bellomo & 
Wertheimer, 2010, sid 19) 

I flera av de ovanstående argumenten noteras hur den som studerar matematikens historia 
bättre förstår såväl matematiken som problemen med matematiken. På samma sätt kan den som 
ska undervisa inom matematik lättare förstå vilka svårigheter eleverna kan tänkas stöta på om 
den undervisande är insatt i matematikhistorien. Om matematikerna behövde århundraden för 
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att förstå ett koncept eller lösa ett problem, kommer eleverna troligen även de behöva lite tid till 
det (Barbin, 2000a; Katz et al, 2000). 

“… teachers of mathematics should - in their initial training - have learnt about the history of 
mathematics, either as part of the mathematics they have studied, or maybe preferably also 
in special courses in the history of mathematics, just as they may possibly have studied other 
parts of mathematics in special courses.” (Heiede, 1992, sid 153) 

Under de senaste åren har matematikens historia fått allt mer plats i lärarutbildningen. Så har 
det inte alltid varit, Holmquist (1993) skriver till exempel att åttiotalets klasslärarutbildning i 
princip inte innehåller någonting av matematikens historia. Thompson (1984a) skriver: 

”Mitt förslag är: genom att betona historia mer än struktur, visa på matematiken som en 
produktion mer än en reproduktion, som ett resultat av mänsklig tankeverksamhet, en 
produkt i själva verket av många faktorer, både inre (ämnesmässiga) och yttre (sociala, 
ekonomiska, kulturella). Med andra ord: genom att framställa matematiken som ett system 
av idéer i vardande.” (sid 43) 

Flertalet argument för att inkludera matematikhistoria i lärarnas utbildning är alltså desamma 
som för att inkludera det för eleverna. Många menar att lärarna tjänar på att lära sig om 
matematikens historia, även om de inte kommer att inkludera den i någon större grad i sin 
undervisning. 

Schubring (2000) argumenterar för fyra huvudfunktioner med att inkludera den historiska 
komponenten i lärarnas utbildning: 

1. Lärarna får lära sig om ämnets historia. 
2. Lärarnas förståelse för matematiken de kommer att undervisa inom ökar. 
3. Lärarna utrustas med alternativa metoder och tekniker som kan vara hjälpsamma i 

klassrummet. 
4. Lärarnas förståelse för varför läroplanen ser ut som den gör ökar och läraren får en 

starkare grund till hur denne bör lägga upp undervisningen. (sid 110) 

2.2.2. ARGUMENT MOT ATT INKLUDERA MATEMATIKENS HISTORIA I 
UNDERVISNINGEN 

Det finns även invändningar mot inkludera matematikens historia i matematikundervisningen. 
Här listas några av de fem vanligaste: Matematikens historia är inte matematik, Tiden räcker inte 
till, Lärarna har inte tillräckligt med utbildning, Svårt att bedöma samt Matematikens historia ger 
mer skada än nytta. För en mer utförlig problematisering, se Tzanakis & Arcavi (2000) som dels 
lyfter fram ytterligare argument emot och dels lyfter fram motargument mot just 
motargumenten. 

2.2.2.1. MATEMATIKENS HISTORIA ÄR INTE MATEMATIK 

“History is not mathematics. If you must teach history, then you need to teach mathematics 
itself first: teach the subject first, then its history” (Jankvist, 2009, sid 253) 

Jankvist skriver senare i samma text att han motsäger sig uttalandet, men det är ändå värt att ta 
hänsyn till. Även Tzanakis & Arcavi (2000) tar upp problematiken med vad matematik 
egentligen är. Vad är det egentligen vi vill inkludera i matematiken? Är matematik verkligen sin 
egen historia också eller borde det kanske vara ett eget ämne såsom exempelvis Hansson (2005) 
föreslår? 
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Matematik har definierats olika av olika människor i olika tider, och görs så än idag (se del 
2.1.2). Det är med andra ord svårt att säga var matematik egentligen är och därför även svårt att 
säga om dess historia är en del av ämnet, såsom det argumenteras för i del 2.2.1.8. Barbin 
(2000a) menar att det oavsett finns många fördelar med att inkludera matematikens historia, 
några av dem har vi redan stött på i del 2.2.1., men skriver samtidigt att följande bör bejakas: 

“At worst, one could fear that mathematics might one day be replaced by a teaching of its 
history. It is therefore a question of integrating history within the teaching of mathematics, 
and that is why teachers talk of a historical dimension, a historical style, or a historical 
perspective in mathematics education.” (sid 65) 

2.2.2.2. TIDEN RÄCKER INTE TILL 

”… already there is not enough time to teach mathematics, and the integration of history will 
require even more time” (Jankvist, 2009, sid 253) 

Tidsbristen är det kanske vanligaste argumentet mot att inkludera matematikens historia i 
matematikundervisningen (se bland andra Jankvist, 2009; Petrén, 2007; Tzanakis & Arcavi, 
2000). Bellomo & Wertheimer (2010) vittnar om hur lärare i USA styrs av de hårt satta 
kursplanerna och att de därför sällan känner att de hinner inkludera matematikens historia i 
undervisningen (sid 21). Fasanelli (2000) nämner även hur det innebär en ändring av fokus 
vilket även det är en extra ansträngning för såväl lärare som elever. 

Många menar dock att tiden inte behöver vara ett hinder för att få med matematikens historia i 
matematikundervisningen. Lösningen är att väva in historiedelen i undervisningen och inte göra 
det till en extraaktivitet. Bellomo & Wertheimer (2010) menar att lärare till och med kan spara 
tid genom att på rätt sätt inkludera historia i undervisningen eftersom det är ett bra sätt att hålla 
elever aktiva och intresserade. 

Hur man än vrider och vänder på det kommer det att ta en del tid att planera lektionerna för att 
kunna inkludera matematikens historia i undervisningen. Som tur är finns det redan en hel del 
färdigt material för den intresserade läraren, dels det som bifogas till detta arbete men också en 
hel del på internet och i böcker kring matematikens historia. Under planeringsprocessen 
kommer läraren själv dessutom att få fördjupad förståelse för såväl matematik såsom för vilka 
svårigheter som kan uppkomma för eleverna (Bellomo & Wertheimer, 2010; se också tidigare i 
rapporten om lärarnas vinst av att inkludera matematikhistoria i undervisningen). 

2.2.2.3. LÄRARNA HAR INTE TILLRÄCKLIGT MED UTBILDNING 

“An evident obstacle for the effective use of mathematics history in classrooms is that 
mathematics teachers are still rather weakly qualified in their historical knowledge and 
confidence.” (Schubring, 2000, sid 141) 

“When one finds a primary or secondary teacher using mathematics history in a pedagogical 
way, it is usually (although in some countries this is changing) because the teacher is an 
amateur mathematics historian, not because the teacher had been trained in the area.” 
(Michalowicz, 2000, sid 171) 

Trots matematiklärarnas stora fördel av att vara insatt i matematikens historia, har lärare idag 
inte särskilt god insikt däri. Dels saknas kunskaper om matematikens historia men även om hur 
den ska förmedlas och inkluderas (Fasanelli, 2000). Lärare tycks ofta tvivla på sin egen förmåga 
att inkludera matematikhistoria på ett bra sätt (Tzanakis & Arcavi, 2000). Barbin (2000b) menar 
att lärarna skulle behöva en mer specifik utbildning om matematikhistoria och dess didaktik för 
att den ska kunna inkluderas på ett bra sätt. Det är tillexempel viktigt att kunna göra en 
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distinktion mellan anekdoter och underbyggd fakta (Holmquist, 1993), trots det är den historia 
som syns i matematikklassrummen idag främst i anekdotform. 

Ett argument som ligger nära detta är att lärarna inte har tillgång till bra material för att 
inkludera matematikens historia (Jankvist, 2009; Tzanakis & Arcavi, 2000; Petrén, 2007). Även 
de lärare som är tillräckligt insatta i själva historien, måste ofta själva ta fram ett upplägg som 
passar dem. Detta håller dock på att förändras; idag finns det en hel del upplägg och uppgifter, 
både på internet och i bokform. Det handlar därför snarare om att lärarna behöver hjälp att 
finna detta stöd. 

2.2.2.4. SVÅRT ATT BEDÖMA 

Det är alltså svårt att finna ett bra sätt att inkludera matematikens historia i skolan idag. Detta 
får ett följdproblem: hur ska matematikens historia bedömas? Tzanakis & Arcavi (2000) menar 
på att det saknas ett tydligt eller konsekvent sätt att integrera någon historisk komponent i 
elevernas bedömning, och bedöms det inte kommer eleverna inte att till sig det eller bry sig om 
det. Även om läraren finner ett bra sätt att inkludera matematikhistoria på, kommer det med 
andra ord inte ge någon effekt för eleverna om det inte syns i betygen. 

2.2.2.5. MATEMATIKENS HISTORIA GÖR MER SKADA ÄN NYTTA 

Ett vanligt återkommande argument är att matematikens historia gör mer skada än nytta, även 
om argumentet presenteras på olika sätt av olika författare. Ofta grundar det sig i antagandet att 
läraren inkluderar matematikhistoria på ett felaktigt sätt. Här kommer några exempel. 

Såväl Tzanakis & Arcavi (2000) som Jankvist (2009) betonar risken med att skapa kulturell 
chauvinism och nationalism, framförallt i västvärlden. Presenteras matematikhistoria okritiskt 
och utan följande diskussioner, kan det verka som att vissa kulturer och människor från vissa 
områden är bättre lämpade för matematik än andra. Så är dock inte fallet, se del 2.1. samt del 
2.2.1.7.  

Tzanakis & Arcavi (2000) menar vidare att matematikhistoria kan uppfattas som krokig och 
förvirrande snarare än upplysande. Fasanelli (2000) fyller på med att poängtera risken med att 
göra mer skada än nytta om matematikens historia inkluderas på ett byråkratiskt eller 
fantasilöst sätt. Jankvist (2009) gör följande observation: 

“If the teacher makes mistakes in mathematics, it can be discovered and corrected by an 
accurate thought process. A teacher’s mistake in history is, on the contrary, not easily 
accessible for correction” (sid 253) 

2.3. HUR KAN MATEMATIKHISTORIA INKLUDERAS I UNDERVISNINGEN?  

Det räcker alltså inte med att inkludera matematikens historia, mycket handlar om hur det görs. 
Här följer därför några tips på hur man kan göra för att på bästa sätt inkludera matematikhistoria 
i undervisningen. 

Vilket sätt att inkludera historia i matematikundervisningen som passar bäst beror på vilket 
syfte läraren har med inkluderingen. Matematikens historia kan till exempel presenteras med en 
rad historiska detaljer och berättelser för att fånga elevers intresse inom matematik. Är syftet 
istället att få eleverna att reflektera kring matematik och dess roll i samhället genom att 
exempelvis visa på historiska lösningar på problem eller diskutera hur matematiken har 
utvecklats i en social kontext. (Lakoma, 2000a). Det finns för- och nackdelar med de flesta sätt 
och varje sätt kan uppfylla flera syften, beroende på hur och när de används. I den här delen 
presenteras lite kort några av de förslag på metoder som finns, men det finns långt fler att tillgå. 
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För att ge exempel på hur matematikens historia kan inkluderas, finns det bifogat några förslag 
på uppgifter och upplägg för gymnasiekursen matematik 1c.  

Oavsett vilken eller vilka av följande förslag som implementeras i klassrummet bör 
undervisningen eftersträva att den historiska aspekt som tas upp samspelar väl med det som för 
tillfället arbetas med så att det känns meningsfullt för eleverna. Det är också viktigt att 
undervisningen bygger på en didaktiskt reflekterad metod, det blir alltså inte bra bara för att lite 
historia slängs in i matematik-undervisningen (Dorier & Rogers, 2000).  

Följande rubriksättning, med tio varianter av hur matematikens historia kan inkluderas, är 
hämtad av Tzanakis & Arcavi (2000) i rapporten History in Mathematics Education – The ICMI 
Study (Fauvel & van Maanen, 2000). Rapporten innehåller för övrigt en uppsjö idéer om hur 
historia kan inkluderas på olika nivåer och med olika resultat för den som är intresserad av att 
veta mer. 

2.3.1. KORTA TEXTER KRING HISTORIA OCH ANEKDOTER 

Korta texter i allmänhet, och anekdoter i synnerhet, är ett vanligt men kritiserat sätt att 
presentera matematikens historia på. Thompson (1984a) menar att det till och med att de flesta 
ser på matematikens historia som just anekdoter. Tzanakis & Arcavi (2000) menar att kortare 
texter absolut kan vara ett bra inslag men att dess format och innehåll bör vara anpassat till 
såväl gruppen som det för tillfället berörda området. Har exempelvis texten någonting att göra 
med den matematik som för tillfället berörs, är de didaktiskt gångbara, hur lättillgänglig är själva 
texten för läsaren, vilken typ av fakta tar texten upp och finns där bakgrunden och den historiska 
kontexten hos ett problem? 

Petrén (2007) menar att historiska anekdoter kan hjälpa till att väcka elevers intresse, antingen 
genom att röra något intressant ämne fristående från det tema som för tillfället berörs eller 
genom att inkluderas fortlöpande i kursen. Samtidigt poängterar hon att notiserna på något sätt 
måste föra undervisningen framåt eller hjälpa eleverna till en djupare förståelse av matematik. 

”Många poängterar vikten av att matematikens historia blir en naturlig del av studiekursen, 
och inte enbart anekdoter och roliga vitsar. Historien måste sättas in i en större idéhistorisk 
och kulturell kontext för att den skall bli begriplig. Vissa menar till och med att 
matematikens historia aldrig bör användas som ett fristående moment, utan att den alltid 
måste vara en naturligt integrerad del av undervisningen.” (Petrén, 2007, sid 18) 

Wennström (2001) är något mer kritisk till matematikhistoria i anekdotform. Visserligen ser 
han fördelar med att till viss del presentera historia i kortare berättelser, han ger även några 
exempel på sådana, men i så fall bör dessa berättelser bidra till att sätta in matematiken i ett 
samhälleligt sammanhang, de måste ha en idéhistorisk koppling.  

”Historien ger oss som lärare ett bättre perspektiv på vad vi gör i skolan. Men vi skall akta 
oss för en historieskrivning av anekdot- och notiskaraktär. För att historien skall bli 
begriplig måste vi sätta in den i ett större idéhistoriskt sammanhang. För att detta skall bli 
möjligt bör vi koncentrera oss på någon företeelse och diskutera hur den har utvecklats. Vi 
måste få fram dynamiken i utvecklingen annars blir historien obegriplig.” (sid 42-43) 

2.3.2. ELEVARBETEN OM MATEMATIKENS HISTORIA 

Tzanakis & Arcavi (2000) beskriver hur eleverna på egen hand kan göra arbeten kring 
matematikens historia. Det kan exempelvis handla om redovisningsuppgifter eller 
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inlämningsarbeten där eleverna på egen hand får samla information kring en matematiker, en 
epok eller matematiken i en kultur (Bellomo & Wertheimer, 2010). 

Fördelarna med elevarbete är att eleverna obegränsat kan upptäcka matematikhistoriens många 
delar, själva utefter intresse både kan välja ämne och till viss del metod samt kan få chansen att 
pröva på att arbeta med matematiska texter. Dessutom sparar det eventuellt in 
förberedelsearbete för den redan hårt beprövade läraren. Samtidigt finns det vissa fallgropar 
med denna metod, bland annat riskerar eleverna att få en missvisande bild av matematikens 
historia och olika kulturers påverkan på den om de inte får en bra guidning av läraren. Därför är 
det viktigt att gruppen får möjlighet att diskutera sina arbeten och problematisera dem. 

2.3.3. ORIGINALTEXTER 

Matematikhistorien är full av stora och viktiga verk och skrifter. Bland de stora finner vi bland 
annat Euklides Elementa, Aristoteles Physica, Ptolemaios Almagest, Descartes Le Géométrie och 
Newtons Principia (Sjöström, 2004; Johansson, 2013). Tzanakis & Arcavi (2000) föreslår att 
eleverna får studera delar av dessa eller andra historiska texter, för att sedan lyfta fram likheter 
och skillnader från hur matematiken ser ut idag. Jahnke (2000) menar att detta är en bra metod 
för att eleverna ska förstå utveckling av idéer, fördelar med moderna beteckningar och 
historiska begränsningar. 

Det behöver samtidigt inte vara den för eleverna roligaste och lättaste metoden, dessa 
originaltexter är ofta ganska tungt skrivna. Även om matematikläraren Thompson (1984b) vill 
mena att Elementa aldrig borde fått lämna de svenska matematiklektionerna finns det nog en 
anledning till att Carl Michael Bellman för mer än 200 år sedan skrev följande dikt: 

Hjärnan ännu i mig vrides 

När jag tänker på Euklides 

Och på de trianglarna 

A, B, C och C, D, A 

Svetten ur min panna gnides 

Värre än på Golgata 

(i Unenge, 1997, sid 23) 

 

2.3.4. UPPGIFTER OCH PROBLEM FRÅN FÖRR 

“Rather than patronise children with spurious and unimaginative problems on which to 
practice and consolidate their spreadsheet skills /…/ why not use some of the hundreds of 
examples of problems from the history of mathematics that real men and women have 
posed, solved, struggled with or even devoted their life to.” (Lingard, 2000, sid 17) 

“When ancient problems are used, teachers and pupils can compare their strategies with the 
original ones /…/ This is an interesting way for pupils to be led to understand the economy 
and the power of present mathematical symbols and processes. And another point: 
observing the historical evolution of a concept, pupils can remark that mathematics is not 
fixed and definitive.” (Grugnetti, 2000, sid 78) 
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Ett av de mest förekommande förslagen gällande att inkludera matematikens historia i 
undervisningen är att låta elever få se och lösa uppgifter från förr (se bland andra Bellomo & 
Wertheimer, 2010; Tzanakis & Arcavi, 2000; Thompson, 1984b; Ulin, 2002). Dels får eleverna då 
träna på problemlösning, ofta med alternativa angreppssätt och metoder från vad de är vana vid, 
dels öppnas en möjlighet att diskutera och reflektera över varför problemen ser ut som de gör. 
Därmed får eleverna en bild över tids- och kulturaspekten av matematiken, det finns med andra 
ord fördelar både ur bildnings- och förståelseperspektiv (Sjöström, 2004). Dessutom kan 
intresset kring matematik öka då eleverna får sätta tänderna i några smarriga problem. 

Genom att arbeta med gamla problem, skrivna som de ursprungligen skrevs eller lösta med 
dåtidens beteckningar, ges också en bild av att matematik verkligen är en levande mänsklig 
konstruktion. Eleverna får därmed en bild av fördelar, och begränsningar, med de metoder som 
användes och även för de metoder de vanligtvis använder. Larsson & Larson (2011) ger exempel 
på olika talsystem genom tiderna och påpekar att eleverna, genom att använda exempelvis 
mayaindianernas eller egyptiernas talsystem, tvingas börja tänka på vad positionssystem och 
10-bas egentligen innebär. Här kommer alltså variationsteorin in igen. 

Thompson (1984b) belyser något som är viktigt att tänka på när det gäller att arbeta med 
historiska problem, eller med historisk matematik över huvud taget: även om det kan verka 
krångligare är det fördelaktigt att arbeta med de representationssätt och metoder som användes 
av de som formulerade problemen. 

”Den klassiska skolans syn på den grekiska matematiken är i själva verket ohistorisk. Att 
översätta till ett annat representationssätt kan inte vara riktigt om vi vill söka fastställa vilka 
begreppsliga medel de grekiska matematikerna använde.” (sid 51) 

Troligen är den här metoden populär av den enkla anledningen att det finns en hel del material 
med historiska uppgifter. Bland annat bjuder Stig Olssons Matematiska nedslag i historien 
(1999) på en hel del kortare uppgifter med historisk anknytning, medan Bengt Ulins 
Problemlösning i symbios med matematikhistoria (2002) innehåller lite större uppgifter. 

2.3.4.1. KONSTLADE PROBLEM OCH NÖJESMATEMATIK 

”Det som kännetecknar underhållningsmatematiken är enkelt och elegant formulerade 
uppgifter som lätt fångar läsarens intresse och fungerar som en intellektuell utmaning. Vårt 
behov av att stimulera och träna hjärnan i systematiskt, konsekvent och logiskt tänkande är 
säkert ett viktigt skäl till problemens stora popularitet. Skillnaden mellan vårt behov av att 
träna hjärnan och att träna våra muskler på gym eller löparbanor är inte stor, behoven är 
säkert medfödda.” (Vaderlind, 2003, sid 15) 

Konstlade problem och nöjesproblematik är något som tycks funnits med matematiken länge, 
åtminstone sedan skolmatematiken kom för minst 4000 år sedan (Vaderlind 2003). Många av de 
kända matematiska problem som dykt upp genom historien är av ren nöjeskaraktär och ofta 
konstlade och artificiella. Vissa menar kanske att detta inte hör hemma i 
matematikundervisningen då det inte speglar den historiska utveklingen av matematiken. 
Tvärtom anser flera tyckare som menar på att det bara finns fördelar med att införa sådana 
historiska uppgifter i undervisningen. Ulin (2002) skriver att lärare med gott samvete kan ”ställa 
elever inför ett och annat problem av artificiellt slag, t ex för att visa att konstlad ’skolmatematik’ 
har en lång historia” (sid 43). Exempelvis ska ett av matematikhistoriens stora namn, Blaise 
Pascal, ha menat att schack, som i sig är en fullkomligt onyttig verksamhet, ändå har ett värde 
eftersom ”endast det onyttiga kan ha ett värde i sig” (Unenge, 1997, sid 51). 
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Förutom nöjet och träningen i förmåga, kan problem av nöjeskaraktär visa på hur uppgifter har 
förändrat sig beroende på i vilken tid eller i vilken kultur de har uppkommit. Bejaka exempelvis 
följande exempel som utgår från det fjärde problemet i Vaderlind (2003): 

”Tre mycket svartsjuka män försöker tillsammans med sina mycket vackra fruar korsa en 
flod. De förfogar över en eka, men ekan är så liten att bara två personer får plats i den. Hur 
kan de organisera överfarten om ingen av kvinnorna får vara i närheten av andra män om 
inte hennes egen man är närvarande? Hur blir svaret om antalet par är fyra istället för tre?” 
(sid 17) 

Uppgiften finns i flera former och har dykt upp i olika kulturer och tider. Redan för drygt 1200 år 
sedan inkluderade Acuin of York uppgiften i sitt verk Propositiones ad acuendos juvenes 
(Problem att vässa ungdomarnas förstånd med). Medlemmarna och villkoren har däremot 
ändrats genom åren, anpassat så att historien passar den tid uppgiften befinner sig i: 

 Tre vänner och tre systrar, ca år 800 från Alcuin of York 

 Tre svartsjuka män och deras fruar (som ovan), från 1556, Italien 

 Tre herrar och deras betjänter, där antalet herrar på någon av stränderna inte fick 
understiga antalet betjänter. ”Orsaken var att herrarna inte gillade de andras betjänter 
och ville slå dem så fort deras herrar inte var i närheten.” sid 19. Från 1600-talet. 

 Senare, återigen herrar och betjänter men nu med anledning att det inte fick vara färre 
herrar än betjänter på samma strand för att uppehålla sin sociala status. 

 Än senare, sent 1800-tal, var orsaken att betjänterna var opålitliga och riskerade att råna 
herrarna om de blev fler. 

 Mer rasistisk version: missionärer och kannibaler. Även det 1800-tal 

 Lite senare: tre kapitalister och tre arbetare, där arbetarna inte fick vara färre än 
kapitalisterna då de inte litade på dem. 

 Historien finns även hos flera afrikanska folk, i muntlig tradition.  

Kanske kan en kul uppgift vara att låta eleverna komma på hur uppgiften skulle kunna 
formuleras idag? 

2.3.5. HISTORISKA PROBLEM SOM VÅLLAT PROBLEM 

Matematikens historia är fylld med problem som gäckat matematiker i århundraden eller 
årtusenden, i vissa fall är de än idag inte riktigt lösta. Ett exempel är Godbachs förmodan från 
1742 som säger att alla jämna tal större än 2 är summor av två primtal (Butterworth, 1999, sid 
404f). Tzanakis & Arcavi (2000) menar att sådana problem, tillsammans med problem som 
saknar lösning, kan vara extra didaktiskt värdefulla, men även problem som har spännande 
lösningar eller som har engagerat stora delar av matematikvärlden en större tid hör hit.  

Ett återkommande problem är hur ett bra värde på förhållandet mellan omkretsen och 
diametern på en cirkel, numera känt som π, ska tas fram. Här följer en kortare sammanfattning 
på hur människor i olika kulturer arbetat med förhållandet, hämtat från Olsson (1999) och 
Blatner (1997): 

 Babylonierna, 2000 f.Kr. satte konstantens värde till 3, men senare även till 3,125 

 I Rhindpapyrusen (Egypten, ca 1700 f.Kr.) har värdet (16/9)2 = ca 3,16 

 Kineserna (ca 1200 f.Kr.) använde π = ungefär 3 

 I Första Mosebok 7:23 (nedskrivet ca 550 f.Kr.) har förhållandet satts till 3 

 Arkimedes stängde in värdet med hjälp av en regelbunden 96-hörning. 

 Fibonacci finner år 1200 att π≈3,141818 
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 1593 finner Viète den första oändliga produkten för att beskriva förhållandet. 

 Newton beräknade π med 16 decimaler 

 1706 uppkommer symbolen π för att beteckna cirkelkvoten. 

 Shanks (1873) räknade fram 707 decimaler, men hade tyvärr räknat fel på den 528:e 
decimalen. 

 1997 beräknas 51,5 miljarder (det vill säga 3*232) siffror av π på drygt 29 timmar. 

Ett annat exempel är hur matematiker arbetat med infinita serier och begreppet oändlighet. Här 
kan det vara spännande att låta eleverna bekanta sig med Zenons paradoxer, där den mest 
kända troligen är Akilles och sköldpaddan (Olsson, 1999, sid 84f). 

2.3.6. HISTORISKA MISSTAG, ALTERNATIVA SYNSÄTT MED MERA 

För att visa på såväl den mänskliga som levande faktorn av matematiken kan det vara didaktiskt 
gynnsamt att låta elever ta del av historiska misstag, perspektivändringar eller problematisering 
av intuitiva föreställningar (Tzanakis & Arcavi, 2000). Exempel på misstag är då Galileo Galilei 
föreslog att ett rep som hänger med båda ändarna fastspända, hänger i en parabolisk form. Ett 
annat är att flera av de första matematiker som satte sig in i sannolikhetsteori förselog att 
sannolikheten att få klave två gånger då två mynt singlas är en tredjedel (Ulin, 2002).  

Ett tredje och kanske mer hissnande felaktigt antagande är Mersennes förmodan från 1644, 
nämligen att alla tal av formen 2n-1 är ett primtal om n är ett primtal. Han visade att detta 
stämde för flertalet n och samtida matematik antog helt enkelt att detta stämde. År 1903 
lyckades emellertid en ung matematiker visa att 267-1 = 147 537 952 589 676 412 927 inte är ett 
primtal då 147 537 952 589 676 412 927 = 193 707 721 * 761 838 275 287. Självklart tog det 
några försök att komma fram till detta motbevis, utan en dators hjälp blir dessa tal 
svårbehandlade (Butterworth, 1999, sid 392). 

Alternativa synsätt och perspektivändringar kan till exempel beröra hur matematiker genom 
historien sett på begreppet oändlighet eller negativa tal.  

2.3.7. EXPERIMENTELL MATEMATIK 

Experimentell matematik innebär att eleverna själva får agera matematiker. Det kan till exempel 
handla om att ta fram förslag på ett nytt talsystem med eller utan nolla, position eller 10-bas, och 
därefter skapa addition- och multiplikationstabeller för det (Larsson & Larson, 2011). Det kan 
även handla om att ta fram sannolikheter för olika spel experimentellt, precis som matematiker 
gjorde i sannolikhetsteorins början (Tzanakis & Arcavi, 2000). Laksman (2007) föreslår att 
eleverna kan få skapa en beteckning för tiondelar, liksom procent är för hundradelar. 

Fördelen med metoden är att eleverna kan få upptäcka matematiken på egen hand, grunna vad 
som är svårt och varför man gör som man gör. Eleverna får också känna på den mänskliga och 
levande aspekten av matematiken då de skapar och förändrar den matematik de kanske tagit för 
givet. Om lärare enbart använder den här metoden, utan diskussion, genomgång eller annan 
metod före och efter, riskerar dock den historiska aspekten att falla bort.  

2.3.8. LEKAR OCH SPEL 

Lekar och spel är en lite mer lättsam variant av föregående metod. Eleverna kan tillexempel få 
genomföra rollspel där de spelar matematiker från olika epoker, eller matematiker som varit 
tongivande, och diskutera olika problem eller begrepp. (Tzanakis & Arcavi, 2000). De skulle även 
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kunna ha en debatt om vilket talsystem (babyloniernas, egyptiernas, mayaindianernas, det 
binära eller det vanliga 10-bassystemet) som är det bästa. 

Denna lättsamma metod kan väcka elevernas intresse och kreativa sida, även för de elever som 
kanske vanligtvis inte är så förtjusta i matematik. Det kan också vara en bra metod för att lyfta 
fram för- och nackdelar med olika räknesätt och samtidigt visa hur matematiken förändras, 
utvecklas och beror på vem som använder den. Samtidigt är det viktigt att det hela genomförs på 
ett seriöst och genomtänkt sätt, annars är risken att eleverna inte tar uppgiften seriöst och 
kanske tänker att det inte är matematik de håller på med. Det kan också vara en relativt 
tidskrävande metod så det gäller att läraren lyckas inkludera det hela på ett effektivt sätt. 

2.3.9. FILMER, LJUD OCH VISUELLA MEDEL 

Slutligen bör det nämnas att det finns en hel del bra filmer och andra visuella medel som berör 
matematikhistoria på olika vis. När det gäller filmer finns det ett brett spektra från filmer som 
handlar om själva matematikens historia och utveckling till filmer som handlar om 
matematikerna där bakom. Dessutom finns det en hel del kortare videosnuttar, framförallt på 
internet, som på olika sätt behandlar matematik i förhållande till sin historia. Övriga visuella 
medel är exempelvis planscher över kända matematiker, kända arbeten, tidsaxlar eller historisk 
utveckling på annat sätt (Tzanakis & Arcavi, 2000). 

Tzanakis & Arcavi (2000) föreslår den svenska filmen Berget på månens baksida från 1983 som 
handlar om Sveriges första kvinnliga professor, matematikern Sonja Kovalevsky. BBC släppte 
2008 dokumentären The Story of Maths som under fyra delar på ett bra sätt tar upp hur 
matematiken utvecklats genom årtusendena.  

Petrén (2007) lät en klass i högstadiet se filmen The Story of 1 (2005, svensk titel Historien om 1) 
från BBC som hon menar ”skildrar matematikens utveckling på ett underhållande och 
lättillgängligt vis. När hon utvärderar arbetet, som även innehöll ett projekt kring filmen och 
matematikens historia, skriver hon såhär:  

”Dock kan det faktum att vissa elever inte direkt uppfattar ett sådant här projektarbete som 
en uppenbar del av matematiken möjligtvis tjäna ett annat syfte: För de elever, vilka har 
psykologiska låsningar inför ämnet matematik, kan detta arbetssätt fungera som en effektiv 
"medlare".” (sid 37) 

2.3.10. FÄRDIGA KONCEPT 

Såsom Tzanakis & Arcavi (2000) nämner finns det en uppsjö av färdiga koncept för 
undervisningsupplägg där matematikhistoria inkluderas. Det kan handla om allt ifrån idéer för 
en lektion till hela terminsupplägg. Bland annat testar Petrén (2007) ett koncept där eleverna 
först får se en film om matematikens historia följt av några veckors arbete kring det som filmen 
tog upp. Flertalet exempel finns i Fauvel & van Maanen (2000), den intresserade 
rekommenderas starkt att snoka däri. 
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2.4. HUR HAR DET SETT UT I (DEN SVENSKA) SKOLAN? 

2.4.1. LÄROMEDEL 

Då Sjöström (2004) gick igenom kursböcker i matematik fann hon en hel del skillnader mellan 
vad styrdokumenten menade med ett historiskt perspektiv och hur böckerna redovisar historia:  

”Denna åtskillnad skulle förenklat kunna beskrivas med å ena sidan ett historiskt perspektiv 
och å andra sidan ett idéhistoriskt perspektiv på matematikens historia. Medan 
kursplanerna antyder att matematiken har betydelse inte endast i form av matematiska 
kunskaper också som en kulturell förmedlare av idéer och praktiker, domineras 
skolböckerna ofta av historiska faktakunskaper. Denna historia, som betonar personer, årtal 
och framsteg, går tillbaka på en skoltradition som ser kunskap i betydelsen faktakunskaper 
som kan kombineras och tillämpas oavsett sin kontext.” (sid 49) 

Inom matematikämnet är läroboken starkt styrande, kanske är det till och med det ämne som är 
mest beroende av kurslitteraturen. Skolverket (2002) menar att detta är på gott och ont:  

”Ett bra läromedel, liksom de nationella proven, kan leda till en positiv utveckling av 
undervisningspraktiken medan ett alltför ensidigt läroboksanvändande leder till 
enformighet och till att många elever tar avstånd från ämnet.” (sid 39) 

Korsell (2009) menar att många anser att undervisningen baseras på skolböckerna men att 
detta är ett lite väl enkelt sätt att se på det hela. Kanske är det viktigare vad lärare och elever gör 
med läromedlen än vad som finns däri? Kursböckerna är ett hjälpmedel till läraren när det 
denne ska lägga upp sin undervisning, inte ett styrdokument. 

I de senaste kursplanerna för matematik har matematikhistoria haft en liten, eller ingen, roll. 
Med LPF 94 skedde dock ett trendbrott då matematikhistoria istället togs upp som en viktig del 
av undervisningen (Ulin, 1998) och detta märktes också på läroböckerna. Hansson (2005) har 
studerat olika kursböcker för gymnasiematematik som hör till de olika kursplanerna och 
kommit fram till att böckerna som skrevs för LPF 94 överlag har betydligt större fokus på 
matematikens historia än de äldre böckerna. Samtidigt kan man, såsom Sjöström gjort i 
inledningscitatet, fråga sig vilket perspektiv av historia som tas upp och hur bra det egentligen 
tas upp. Det tycks alltså främst handla om ren faktabaserad historia, med korta texter om 
matematiker och viktiga årtal. Då Hansson granskade två kursböcker för gymnasiematematik 
fann han 9 respektive 12 historietexter, i den ena boken som inledning till varje kapitel och i den 
andra i form av faktarutor. Han rapportera ingenting om övriga inslag om matematikhistoria.  

Höjs blickarna utanför Sveriges gränser så ser det ungefär likadant ut gällande 
matematikböckernas inslag av matematikhistoria även om det självklart finns vissa undantag. 
Till exempel berättar Lakoma (2000a) att de polska kursböckerna i matematik hon studerat 
inkluderar matematikens historia genom biografiska notiser om de mest kända namnen inom 
matematik såsom Pythagoras, Euklides och Descartes, samt deras viktigaste upptäckter. 
Böckerna har även med korta notiser om hur matematiska idéer utvecklats i olika kulturer 
såsom egyptisk och kinesisk matte samt algebrans härkomst. Bellomo & Wertheimer (2010) 
skriver följande om de amerikanska kursböckerna: 

“Historical references made in current textbooks are brief and isolated with anywhere from 
one sentence to two paragraphs of information. Problems that are included for students are 
often too easy or too difficult with brief (if any) connections made. Therefore, it is up to the 
teacher to supplement the material with their own background research and preparation.” 
(sid 21)  
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2.4.2. HUR ANVÄNDS MATEMATIKENS HISTORIA? 

”Naturligtvis är det bra att man lyfter fram att matematik är ett ämne som utvecklats och 
utvecklas, men frågan är om detta verkligen görs ute i skolorna. Den historia som finns i 
läroböckerna är oftast av notiskaraktär och ganska intetsägande. Man nämner några 
personer och vad de gjort. Det blir lätt en statisk historieskrivning utan förståelse, spänning 
och dynamik.” (Wennström, 2001, sid 40) 

Då Hansson (2005) genomförde kvalitativa intervjuer med fyra matematiklärare kom han fram 
till att ingen av dessa lade någon nämndvärd tid på matematikens historia. Lärarna nämnde att 
tidsbristen var den främsta orsaken till detta. Dessutom trodde dessa lärare att deras eget 
intresse (eller ointresse) spelade en stor roll i hur stort innehåll av matematikundervisningen 
som tas upp av historia. Lärarna var splittrade gällande om det behövdes en förändring eller ej, 
ett par av dem tyckte att matematikböckerna tar upp tillräckligt. Någon lärare kunde tänka sig 
att ha en speciell kurs för matematikens historia. Hansson menar att det finns ett ”påtagligt 
motstånd mot att införa matematisk historia i matematikundervisningen.” (sid 18.) 

”Tyvärr visar dock detta arbete att lärare många gånger varken har matematisk historia i 
undervisningen eller i proven. De lämnar istället åt eleven att läsa in de historiska avsnitt 
som finns om denne är intresserad. Min stilla undran är då om uppdraget som lärare åtagit 
sig att genomföra verkligen tas på allvar? Eller är det istället läroplanens och kursplanernas 
utformning och framförallt vad som sägs om matematisk historia i de dokumenten som bör 
ifrågasättas, eftersom så många lärare uppenbarligen har så få historiska inslag i sin 
undervisning?” (Hansson, 2005, sid 19) 

Även Sjöström (2004) är inne på att den svenska skolmatematiken inte tar upp särskilt mycket 
matematikhistoria. De få gånger det tas upp görs detta på samma sätt som kurslitteraturen gör, 
det vill säga korta notiser och anekdoter om matematiker och ren faktabaserad historia. 

2.4.3. EXAMINATIONER 

Flertalet författare är inne på att historieaspekten måste finas med i examinationen om den ska 
ha någon chans att inkluderas på allvar (se bland annat Hansson, 2005). Samtidigt visar just 
Hanssons (2005) genomgång av några nationella prov kopplade till LPF94 att ingen fråga däri 
behandlar matematikens historia. 

”I tre stycken frågor finns visserligen historiska exempel, bland annat en fråga om procent 
som handlade om Titanic, ett skepp som sjönk för snart ett sekel sedan. Men detta är endast 
historia som man får läsa om. När det gäller examination av kunskaperna i matematisk 
historia finns ingen fråga.” (Hansson, 2005, sid 16) 

Enligt Palm et al (2004) på Umeå Universitet är avsaknaden av matematikens historia på 
nationella proven avsiktlig. 

”Det är ett område som nämns i olika delar av kursplanen och som bör behandlas i 
undervisningen. Kompetens inom detta område är däremot inte beskriven i denna rapport 
eftersom ett huvudsyfte med rapporten är att den ska användas som bas för konstruktion av 
nationella prov och vi har gjort bedömningen att detta område för närvarande inte lämpar 
sig för att inkluderas i dessa prov. Varje skolenhet kan (och ska) göra en egen tolkning av 
styrdokumenten. Eftersom möjligheterna att välja olika innehåll inom detta område är stort 
och den svenska lärarkåren saknar gemensamma erfarenheter av området skulle en tolkning 
av nationella provgruppen på just detta område för närvarande innebära en alltför stor 
reduktion av de enskilda skolornas tolkningsutrymme.” (sid 2) 
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Dessa två citat berör emellertid LPF94, hur ser det då ut med de nationella proven som är 
anpassade till Gy11? I dagsläget finns det ett prov per gymnasiekurs i matematik ute för fri 
granskning då sekretesstiden hunnit gå ut. En snabb analys av proven för kurs 1, från PRIM-
gruppen (2014), samt kurs 2-4, från TUV (2014), visar på följande: 

Uppgift 23 i del III för matematik 1a, 1b och 1c innehåller information om den Gregorianska 
kalendern (med 365 dagar per år, 28-31 dagar per månad och 12 månader) samt den Islamiska 
kalendern (354 dagar per år, 29-30 dagar per månad och 12 månader). Därefter ombeds eleven 
bestämma hur många månader i den islamiska kalendern som har 30 dagar, efter en bestämd 
formel bestämma årets (2012) år enligt den islamiska kalendern, förklara en faktor i formeln 
samt avgöra när de båda kalendrarna visar samma år. Enligt bedömningsanvisningarna 
bedömer denna uppgift elevernas förmåga efter den punkt betygskriteriet som berör 
matematikens historia och som beskrivits i del 2.1.6. 

Uppgift 13 i del II för matematik 2b och 2c inleds såhär: 

”Thales från Miletos var en grekisk matematiker som levde för 2600 år sedan. Han 
formulerade en sats med följande innebörd.  
Varje triangel som är en inskriven cirkel har en rät linje om en av triangelns sidor är diametern 
i cirkeln.” 

Därefter följer en uppgift om att visa att visa att satsen är korrekt, med hjälp av en bild. 
Uppgiften bedöms inte efter den punkt som berör matematikens historia. 

Uppgift 23 i del D för matematik 3b och 3c formuleras som följande: 

”Italienaren Tartaglia var en matematiker som levde på 1500-talet. Han anses ha formulerat 
följande matematiska problem, här återgivet i modern översättning: 
Summan av två positiva tal är 8. Bestäm talen så att produkten av talens differens och talens 
produkt blir så stor som möjligt. 
Din uppgift är att lösa Tartaglias matematiska problem.” 

Uppgiften bedöms beröra problemlösningspunkten Matematiska problem med anknytning till 
matematikens kulturhistoria. Ingen av de två elevlösningarna innehåller resonemang kring 
matematikens kulturhistoria, de består istället endast av beräkningar för att få fram talen. 

I övrigt återfanns ingen historia i resten av proven eller i de övriga proven. 
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3. VISION MED ARBETET 

Det här arbetet är på många sätt en fortsättning av tre C-uppsatser som berört matematikens 
historia i svensk matematikundervisning: Petrén (2007), som genomförde ett mindre projekt i 
en årskurs nio i grundskolan; Hansson (2005), som genomförde djupintervjuer med lärare samt 
granskade nationella prov och läroböcker med fokus på innehåll av matematikens historia; samt 
Sjöström (2004), som genomförde en utförlig litteraturstudie om matematikens historia i 
undervisningen. 

Syftet med det här arbetet är att försöka ta reda på om och i så fall hur matematikens historia 
används i gymnasieskolor i Sverige idag, samt om det går att förstå varför det ser ut som det gör. 
Vidare är syftet att klargöra vilka för- och nackdelar som finns med att inkludera matematikens 
historia i matematikundervisningen och därigenom försöka identifiera vinsterna men också 
riskerna med att matematikhistoria i matematikundervisningen. Slutligen syftar arbetet till att 
ta fram förslag på hur matematikhistoria kan inkluderas i undervisningen, dels i allmänhet men 
även specialanpassat till en gymnasiekurs i matematik: matematik 1c.   

3.1. FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Vad innebär inslag av matematikens historia i matematikundervisningen för elevers och 
lärares intresse och förståelse?  

 Hur inkluderas matematikens historia i den gymnasiala matematikundervisningen i 
Sverige idag? 

 Vad anser matematiklärare och elever om att inkludera matematikens historia i 
undervisningen?  

 Hur skulle matematikens historia kunna inkluderas för att gagna 
matematikundervisningen? 

 Är det matematikens, som ämne, uppgift att ta upp den historiska aspekten av 
matematiken? Uppfylls det som står i kursplanen idag? 

Vissa av dessa frågeställningar har delvis besvarats i bakgrunden ovan. I diskussionsdelen nedan 
kommer samtliga frågor tas upp igen, problematiseras och besvaras.  
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4. METOD 

4.1. KVALITATIV UNDERÖKNING MED KVANTITATIVA INSLAG 

”Det är vad forskaren ämnar undersöka som avgör om han väljer de ena eller andra vägen. 
Följer forskaren upptäckandets väg [teorier skapas], väljer han eller hon att arbeta med 
kvalitativ forskning och med någon eller några kvalitativa metoder som förekommer. Är 
forskaren däremot intresserad av att mäta något, väljer han kvantitativ forskning och 
kvantitativa metoder.” (Kullberg, 2004, sid 53) 

”Vad vet du om gryningen, förrän du mött varje morgon” (Hellström, 2005) 

När en undersökning inleds bör det tidigt avgöras om den kommer att vara kvalitativ eller 
kvantitativ. Som vi ser ovan lämpar sig en kvalitativ undersökning bättre då undersökningen 
syftar till att upptäcka samband eller skeenden medan en kvantitativ undersökning passar 
bättre då den syftar till att bekräfta eller bevisa något. Medan en kvantitativ undersökning 
baserar sig på stora data och statistiska undersökningar, bygger en kvalitativ undersökning 
snarare att gå på djupet och förstå beteenden, åsikter och attityder (Trost, 2013) 

Traditionellt sätt är kvalitativa undersökningar vanligare inom samhällsvetenskapliga ämnen än 
kvantitativa undersökningar, som främst finns inom de naturvetenskapliga ämnena (Kullberg, 
2004). Ofta framstår kvantitativa undersökningar som mer riktiga och trovärdiga. Det behöver 
emellertid inte vara fallet, för flertalet undersökningar passar de kvalitativa undersökningarna 
bättre då de en kvantitativ undersökning skulle riskera att fallera på grund av exempelvis 
svårtolkat resultat (Trost, 2013; Kullberg, 2004). Det finns även en möjlighet att ha kvantitativa 
inslag i en kvalitativ undersökning och vice versa. 

De flesta verksamma inom forskning kring matematikhistoria i undervisningen tycks överens 
om att områdets komplexa karaktär, med olika tolkningsmöjligheter och breda argument, gör att 
kvalitativa metoder är att föredra i undersökningar som denna (se bl.a. Barbin, 2000a & 2000b). 
Det finns emellertid exempel på mindre undersökningar av klassrumssituationer där 
kvantitativa metoder har använts för att utvärdera arbetet. I både Bellomo & Wertheimer (2010) 
och Petrén (2007) användes enkätundersökningar för att se om eleverna ändrar uppfattning 
kring matematik och matematikundervisningen om historia inkluderas på något sätt. I bägge 
dessa undersökningar är resultatet emellertid svårtolkat då eleverna får samma frågor före som 
efter inkluderingen men ingen möjlighet att berätta om de tolkar frågorna på samma sätt efter 
projekten som de gjorde innan de startade. 

För undersökningar där åsikter, attityder och beteenden ska observeras används ofta 
enkätundersökningar vid kvantitativa undersökningar medan kvalitativa undersökningar består 
av intervjuer, fokussamtal och observationer. Samtidigt kan kvalitativa undersökningar inledas 
med att dela ut kvantitativa enkäter för att få en grov uppfattning om vad elever och lärare 
tycker eller för att bedöma om det som kommer fram under intervjuer, samtal och observationer 
stämmer överens om vad majoriteten uppfattar. I undervisningssituationer kan kombinationer 
av enkäter, intervjuer, samtal och observationer även avgöra om det som yttras av elever och 
lärare speglar det som sker i klassrummen. För fler varianter av kombinationer av kvalitativa 
och kvantitativa metoder, se Trost (2013), Wibeck (2010) eller Kullberg (2004). 

I detta arbete har totalt fem olika metoder kombinerats: litteraturstudier, inledande 
enkätundersökningar, fokusgrupper, ostrukturerade djupintervjuer samt deltagande 
observationer. Samtliga får en kortare presentation här nedan. Eftersom arbetet främst syftar till 
att avgöra vilka attityder som finns kring inkludering av matematikens historia i 
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matematikundervisningen samt hur historia inkluderas kommer undersökningarna att vara av 
kvalitativ karaktär. Det finns dock kvantitativa moment med bland metoderna, exempelvis är 
enkäterna utformade kvantitativt, detta kommer att diskturas närmare i enkätavsnittet. Detta 
dels för att kunna jämföra studiens resultat med tidigare studier, dels för att dels för att inför 
samtalen och intervjuerna få ett hum om vilka attityder som finns kring matematikhistoria i 
undervisningen. 

4.1.1. LITTERATURSTUDIER 

Det mesta av resultatet från litteraturstudien har redan presenterats ovan i bakgrundsdelen. 
Litteraturen består av såväl forskningsrapporter som böcker om nöjesmatematik och artiklar 
från erfarna lärare. För att inte missa något väsentligt, av misstag kopiera någon eller upprepa 
andras misstag, har genomgången av befintligt material gjorts så utförligt som möjligt innan 
resten undersökningen kommit igång. Tyngden har legat på litteratur av vetenskaplig grund, 
vilket är fördelaktigt enligt Kullberg (2004), men även böcker och rapporter skrivna av erfarna 
lärare har tagits med i viss mån, främst från Nämnarens artikelarkiv. 

En bok, eller snarare en rapport, som bör lyftas fram lite extra är ”History in Mathematics 
Education – The ICMI Study” av Fauvel & Maanen (2000). Däri har forskare och lärare från hela 
världen samlat erfarenheter av att ha inkluderat matematikhistoria i undervisningen, boken 
innehåller alltifrån uppräkningar av för- och nackdelar med matematikhistoria till rena tips på 
tillämpningar. 

Under arbetet granskades även fyra av de vanligaste kursböckerna för matematik 1c: Exponent 
(Gennow et al, 2011), Matematik 5000 (Alfredsson et al, 2011), Matematik M (Sjunnesson et al, 
2011) och Origo (Szabo et al, 2011). Fokus låg på hur mycket av matematikens historia som går 
att återfinna, hur det presenterats och när det presenteras. Resultatet av denna analys 
presenteras i resultatdelen. Studien av kursmaterial kan ses som en fortsättning av Hansson 
(2005), där kursböcker anpassade till olika kursplaner fram till LPF94 analyserades.  

4.1.2. INLEDANDE ENKÄTUNDERSÖKNINGAR 

Två enkäter har används, en för lärare och en för elever. Enkäterna går att återfinna i sin helhet 
bland bilagorna. Totalt besvarade 12 matematiklärare och 126 elever enkäten. Eleverna gick 
antingen samhällsvetar- eller naturvetarlinjen och läste allt från andra till fjärde 
matematikkursen på gymnasiet. 

Vid skapandet av enkäterna togs hänsyn till de instruktioner och tips som Jan Trost ger i sin bok 
Enkätboken (2013). Bland annat har öppna frågor och följdfrågor undvikits i största möjliga 
mån, istället har de svarande fått möjlighet att utveckla sina tankar i en sista öppen fråga. 
Frågorna har även skapats med hänsyn till att vara anpassade till den svarande gruppen. 

Vissa frågor har, direkt eller delvis, hämtats från Petrén (2007), bland annat frågan om hur den 
svarande skulle definiera matematik. Detta för att kunna jämföra resultatet med hennes 
undersökning. 

Syftet med enkäterna är främst att få en bild av hur elever och lärare uppfattar undervisningen i 
allmänhet och inkludering av matematikens historia i synnerhet. Även om frågorna är relativt 
stängda, vilket i vanliga fall passar för en kvantitativ undersökning, ger de inte något resultat 
som bör tolkas kvantitativt. Det går till exempel inte dra någon generell slutsats om hur det ser 
ut i hela landet eller ens i de skolor som besöktes. Detta beror på flera anledningar; bland annat 
är det svårt att veta hur de svarande har tolkat många av frågorna, det är till exempel svårt att 
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säga vad som menas när någon kryssar i att personen har ”lite koll” på matematikens historia. 
Dessutom är urvalet vare sig slumpmässigt eller representativt, mer om det under del 4.4.  

En del av frågorna är av retrospektiv karaktär, till exempel ”Hur mycket matematikhistoria har 
du stött på i matematikundervisningen på gymnasiet?”. Trost (2013) problematiserar detta 
såhär: 

”Med retrospektiva frågor får man egentligen inte reda på hur det var, man får reda på hur 
den som svarar nu ser på hur det var då, dvs. hur det nu är; man får bilden av hur det var 
med nutidens situation som måttstock och inte den dåvarande.” (sid 78) 

Detta bör därför tas hänsyn till då resultatet från enkäterna jämförs med resultaten från de 
andra metoddelarna. 

Ordningsföljden på och placering av svarsalternativen kan påverka hur den svarande besvarar 
på en fråga. Detta gäller inte minst de frågor som har många alternativ, bland annat frågan om 
vad matematik är för den som svarar. 

Båda enkättyperna finns som bilagor till denna rapport. Där presenteras även fullständiga 
svarsresultat för varje fråga. 

4.1.3. FOKUSGRUPPER MED ELEVER 

För att få del av elevernas attityder och åsikter kring matematikens historia och dess eventuella 
inkludering i undervisningen genomfördes möten i så kallade fokusgrupper. Morgan (1996) 
beskriver i Wibeck (2010) att:  

”Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett 
ämne som bestämts av forskaren.” (sid 25) 

Det finns flera karaktärsdrag för fokusgrupper. Lite kortfattat kan följande stolpas upp, även 
detta hämtat från Wibeck (2010): 

 Fokusgrupper används ofta då undersökningen syftar till att tolka hur åsikter och idéer 
uttrycks i en grupp. Det är en bra metod för att studera hur gruppmedlemmarna 
tillsammans skapar mening åt det som diskuteras. 

 Fokusgrupper har länge varit stort inom marknadsundersökningar men har de senaste 
åren även börjat användas flitigt inom sociologi och pedagogik. 

 Samtalsledarens, eller moderatorns, uppgift är att försöka skapa ett öppet samtalsklimat 
och undvika att ställa ledande frågor. För att använda Kullbergs (2004) terminologi; 
hellre äkta, öppna frågor än oäkta, slutna. 

 Fokusgrupp är en typ av gruppintervju, men inte säkert att en gruppintervju är en typ av 
fokusgrupp. 

Fokusgrupper kan både vara strukturerade och ostrukturerade, det vill säga starkt eller svagt 
styrda från moderatorns håll. I den här undersökningen har målet varit att hålla så lågt 
strukturerade möten som möjligt eftersom det gör möjlighet för gruppen att, genom oförutsedda 
stickspår, finna oväntade och givande spår som ger ljus till nya tankar och idéer (Wibeck, 2010, 
sid 56f). 

Wibeck ger några exempel på möjliga för- och nackdelar med att använda sig av fokusgrupper 
som metod. Bland fördelarna nämner hon att metoden ger både djup och kontext samt möjlighet 
till gemensamt upptäckande som kan gå förlorat vid exempelvis intervjuer. Bland nackdelarna 
nämner hon hur moderatorns roll kan påverka genom sin rena närvaro och att gruppen kan bli 
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påverkad av själva gruppen, alltså att gruppklimatet kan göra att medlemmarna säger saker som 
de egentligen inte tycker eller att de undviker att säga vissa saker. 

För att ha en utgångspunkt under samtalen rekommenderar Wibeck (2010) att använda så 
kallade stimulimaterial i inledningen av samtalen. Materialet ska vara utformat så att det väcker 
frågor och diskussion. Därför utformades 8 uppgifter med anknytning till matematikens historia 
av blandad karaktär. Vissa uppgifter var av diskussionskaraktär medan andra snarare var rena 
räkneuppgifter. Eleverna delades in i två grupper vilka drog två frågor var. Därefter fick de 
försöka besvara dem så gått som möjligt, antingen på egen hand eller med hjälp av internet. 
Uppgifterna var: (Källa) 

 När började man använda π? 
a) Ungefär 2000 f.v.t. 
b) Ungefär 200 f.v.t. 
c) Ungefär år 1700 

 Hur kan Christopher Columbus ha påverkat matematikens historia? 

 En mängd och dess fjärdedel ger tillsammans 15. Hur stor är mängden? Bonus: Hur 
gammalt tror ni att problemet ovan är? Varifrån kommer det? (Ulin, 2002, sid 42; detta 
är uppgift 26 i Rhindpapyrusen) 

 Varför tror ni att Carl Mikael Bellman har skrivit följande dikt? Hjärnan ännu i mig vrides, 
När jag tänker på Euklides, Och på de trianglarna, A, B, C och C, D, A, Svetten ur min panna 
gnides, Värre än på Golgata (Unenge, 1997, sid 23) 

 När och var började man använda matematik? Varför gjorde man det? 

 Hur har matematiker kunnat försörja sig genom historien tror ni? 

 Två som avslutade sina liv ganska brutalt var Hypatia och Evariste Galois. Vilka var det? 

 En bambustängel är 9 fot hög. Den bryts och toppen når marken 3 fot från stammen. Hur 
högt upp knäcktes bambustängeln? Kinesisk räknegåta. (Olsson, 1999, sid 28) 

4.1.4. DJUPINTERVJUER MED LÄRARE 

På tre av skolorna (ej på friskolan) gjordes djupintervjuer med matematiklärare, en på varje 
skola. Lärarna hade varierad erfarenhet, från 5 år till runt 20 år. Alla tre hade, förutom 
matematik, även behörighet att undervisa inom fysik. Samtalsämnena var ungefär desamma som 
för fokusgrupperna, även om det nu var från lärarnas synvinkel. Även lärarna fick se de åtta 
uppgifterna som användes under fokussamtalen men först en bit in i samtalet. 

Intervjuerna var formella och ostrukturerade. På många sätt liknade de fokusgruppernas 
upplägg där läraren fick sväva fritt med sina tankar, även om det nu snarare handlade om ett 
samtal mellan läraren och samtalsledaren. 

Kullberg (2004) beskriver den formella intervjun såhär: 

”Den etnografiska formella intervjun leds av en person och har till syfte att koncentrerat 
erhålla information av den intervjuade. Huvudsyftet med en djupgående etnografisk intervju 
är att lära sig se omvärlden genom uppfattningar och tankar hos den person som intervjuas.” 
(sid 121) 

Kullberg menar att inledningen på intervjun är viktig för att den ska bli givande för 
undersökningen. Lämpligt är bland annat att inleda med några informella tankar. Det är viktigt 
att de inblandade känner sig trygga och bekväma med upplägget. Därför är också mindre 
faktorer viktiga. Hon fortsätter:  
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”Över huvud taget förstärker det intervjuinnehållet om intervjuaren och intervjupersonen 
alldeles i början av intervjusituationen diskuterar sina föreställningar om situationen. Att 
göra detta kan sägas rena tänkandet, och den intervjuade personen förmår sedan rikta sitt 
tänkande direkt mot innebörderna i intervjuerna.” (Kullberg, 2004, sid 123) 

Ja- och nej-frågor undveks under intervjuerna för att istället ge plats åt mer öppna, autentiska 
frågor som inte på förhand har färdiga svar. Till skillnad från vid enkätundersökningar, 
rekommenderar Kullberg (2004) att under djupintervjuer ställa följdfrågor för att ge den 
intervjuade möjlighet att utveckla sina frågor. 

4.1.5. KLASSRUMSOBSERVATIONER 

Som komplement till samtalen, intervjuerna och enkäterna genomfördes även 15 klassrums-
observationer på tre av skolorna, främst för att undersöka om verkligheten ser ut som elever 
och lärare beskriver den. Främst följdes två klasser från Na-programmet, en matematik 4-grupp 
och en matematik 2c-grupp. Observationerna genomfördes under perioden april-maj 2014. 

Kullberg (2004) ger en utförlig beskrivning av deltagande observationer och ger tips om vad 
observatören bör tänka på och se upp med när observationen genomförs. Bland annat trycker 
hon på en svårighet som finns i att observera den mångfald som finns i en 
undervisningssituation, det är i princip omöjligt att snappa upp allt som händer i ett klassrum. 
Nu påverkar det inte denna undersökning i någon större utsträckning eftersom 
klassrumsobservationerna främst syftade till att bedöma om och i så fall hur matematikhistoria 
inkluderas i undervisningen, men som observatör är det ändå viktigt att vara observant. 
Exempelvis är det intressant att se hur eleverna reagerar då matematikens historia tas upp.  

Förutom observation av den lärarledda undervisningen, fanns det även möjlighet att prata med 
några av eleverna informellt då eleverna hade egen räkning. Dessutom genomfördes en 
informell intervju i form av ett samtal över en lunch med en historielärare. Kullberg (2004, sid 
115f) beskriver sådana informella intervjuer och varnar för att inte vara för påträngande som 
forskare, risken är att eleverna i så fall uppfattar frågorna som provocerande eller störande. Hon 
ger även tips att föra kortare anteckningar som efter samtalet utvecklas, skrivs inget riskerar 
observatören att missa det vitala eller att inte hinna med i händelsernas utveckling. 

4.2. ETISKA FRÅGOR KRING ARBETET 

Vetenskapsrådet (2001) har tagit fram fyra krav för forskning inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Här följer en kort sammanfattning av vad dessa krav innebär, allt hämtat 
från Vetenskapsrådet (2001) om inget annat anges.  

Informationskravet innebär att forskaren måste informera alla som på något sätt deltar i 
undersökningen om deras uppgift i projektet och vad det kommer att innebära för dem. Kravet 
innebär också att deltagarna ska upplysas om att deltagandet är fullständigt frivilligt och att de 
när som helst kan avbryta sin medverkan. Slutligen ska informationen omfatta alla de inslag i 
undersökningen som kan tänkas påverka villigheten att delta. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren inhämtar samtycke från deltagarna i undersökningen. De 
som deltar har rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de vill delta. Här ingår också 
kravet att deltagandet måste kunna avbrytas när som under undersökningen, utan att det 
påverkar deltagaren negativt på något sätt. Det får heller inte finnas några 
beroendeförhållanden mellan forskaren och deltagarna. 
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Konfidentialitetkravet innebär att forskaren har en tystnadsplikt beträffande etiskt känsliga 
uppgifter om enskilda, identifierbara personer i undersökningen.  Ingen utomstående ska kunna 
komma åt uppgifter om vilka personer som deltagit i undersökningen, därför ska alla 
anteckningar om deltagare lagras och avrapporteras på ett sätt så att ingen deltagare ska kunna 
identifieras. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer inte får användas till annat än 
forskningsändamål. Dessa får alltså inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-
vetenskapliga ändamål. Uppgifter om personer som samlats in för forskningsändamål får inte 
användas på ett sätt som påverkar den enskilde direkt, undantaget om den berörda godkänt 
detta. 

För att kunna genomföra etnografiska undersökningar måste forskaren, enligt Kullberg (2004), 
erhålla tillträde till det fält där undersökningen ska genomföras. Därför är det viktigt att 
forskaren begär tillstånd av alla som blir berörda. Dessutom är det viktigt att forskaren 
godkänns socialt, alltså att elever och lärare känner sig bekväma med att forskaren är där. 

4.3. GENERALISERBARHET, VALIDITET OCH RELIABILITET 

Här följer en kort text om undersökningens potentiella generaliserbarhet, validitet och 
reliabilitet. I diskussionsavsnittet kommer detta tas upp igen, då för att diskutera om resultatet 
ger en enhetlig, generaliserad bild, om frågeställningarna blivit besvarade samt hur noggrann 
undersökningen kan bedömmas vara. 

4.3.1. GENERALISERBARHET 

Begreppet generaliserbarhet används främst vid kvantitativa undersökningar. Då handlar det 
om att samla en så stor mängd data som möjligt så att det med statistisk säkerhet går att dra 
tillförlitliga slutsatser. Inom kvalitativ forskning är begreppet inte lika klart. Eftersom kvalitativa 
undersökningar fokuserar på att finna djup och förståelse fokuseras ofta ett fåtal situationer. 
Istället för att samla in data från stora grupper, vilket skulle bli allt för kostsamt och 
tidskrävande, försöker man finna mönster. Kullberg (2004, sid 72f) menar på att observatören 
bör undersöka olika situationer och sammanställa flertalet observationer, ger dessa någorlunda 
samma bild har resultatet hög generaliserbarhet. 

4.3.2. VALIDITET OCH RELIABILITET – ELLER KANSKE TROVÄRDIGHET? 

Kullberg (2004) definierar validitet och reliabilitet som: 

”… ett mått som anger om forskaren verkligen undersöker det som avsikten är. En god 
validitet skulle då innebära att forskaren i hög grad undresökt det han eller hon ämnat 
undersöka. /.../ En god reliabilitet innebär att forskaren använt den vetenskapliga ansatsen 
och de därtill använda redskapen på ett så noggrant sätt att resultatet är säkert och 
trovärdigt.” (sid 73) 

Med Kullbergs definitioner av begreppen finns det alltså en tydlig skillnad dem emellan, där 
validitet syftar till att mäta om resultaten ur metoden kan ge svar på frågeställningarna och 
reliabilitet syftar till att mäta om undersökningen skett på ett sätt så att resultatet är trovärdigt. 
Kullberg menar att en väl och noggrant genomförd etnografisk undersökning bygger på 
kontinuitet och uppföljning av flera liknande situationer. Om resultatet blir desamma för dessa 
olika händelser, kan resultatet ses som tillförlitligt (Kullberg, 2004). 



34 
 

Det är emellertid inte helt självklart att prata om validitet inom kvalitativa studier. Trost (2013) 
skriver bland annat att: 

”Traditionellt menar man med validitet eller giltighet att instrumentet eller frågan skall mäta 
det den är avsedd att mäta. /.../ Vid kvalitativa studier är det inte lämpligt att använda dessa 
begrepp; bättre är då att tala om trovärdighet. Denna visas enklast och kanske bäst i 
anslutning till presentationen och diskussion av använd metod och alternativt till den.” (sid 
63) 

Tillexempel är det svårt att säga om undersökningen kommer att ge samma resultat om den 
genomförs på samma sätt en gång till, oavsett hur väl den är genomförd. Detta beror på att man 
inte, ur ett symboliskt, interaktionistiskt synsätt, kan anta att det förekommer ett statiskt 
förhållande utan att människor hela tiden deltar i processer vilket gör att åsikter, 
förhållningssätt och attityder kan förändra sig med tiden (Trost, 2013). 

Angående trovärdigheten för fokusgrupper varnar Wibeck (2010): 

”En fara för trovärdigheten i fokusgruppsstudier är om deltagarna inte säger vad de tänker 
på grund av grupptryck eller andra upplevda hot, samt om de överdriver för att göra intryck 
eller övertyga de övriga deltagarna om en viss åsikt.” (sid 144) 

Hon menar att det är upp till forskaren att bedöma om han eller hon kan lita på vad som sägs i 
fokussamtalen. Därför måste forskaren hela tiden gå tillbaka till sin forskningsfråga och titta på 
hela studiens kontext för att kunna bedöma trovärdigheten (eller validiteten) i studien. 
Dessutom måste forskaren försöka se frågeställningen och situationen utifrån deltagarnas 
perspektiv för att på ett bra sätt tolka vad som sagts, och inte sagts, under samtalen. 

Reliabiliteten för såväl enkätundersökningar som intervjuer inom kvalitativa studier bygger 
mycket på skickligheten hos intervjuaren när det gäller att notera och registrera vad som Trost 
(2013) kalla för slumpinflytelser. Det kan till exempel handla om felsägningar eller 
missuppfattningar men även alternativa tolkningar. Just vid konstruktion av enkäter är det 
viktigt att fundera på och uppmärksamma reliabilitetsproblemen väl; ju lättare att förstå frågan 
och fylla i svaren, desto större precision ger resultatet. 

4.4. URVAL 

Fyra fokusgrupper samlades, alla i olika skolor. Här följer en kortare sammanfattning av varje 
grupp: 

 En grupp på fyra elever i en kommunal innerstadsskola, tre tjejer, en kille. Två elever 
läste matematik 4, andra året på Na-programmet, två elever läste matematik 1b, första 
året på Sa-programmet. 

 En grupp på fem elever i en annan kommunal innerstadsskola, tre tjejer, två killar. 
Samtliga läste matematik 2c, första året på Na-programmet. 

 En grupp på fem elever i en kommunal skola precis utanför Stockholm, tre tjejer, två 
killar. Samtliga läste matematik 2b, andra året på Sa-programmet. 

 En grupp på två elever en friskola i precis utanför Stockholm, båda killar. De läste 
matematik 3c, andra året på Na-programmet. 

Enligt Wibeck (2010) är det optimala antalet gruppmedlemmar någonstans mellan fyra och sex 
stycken. Detta uppfylls i tre av de fyra grupperna. I den sista gruppen är det endast två elever, 
detta då de var de enda som frivilligt anmälde sig. Risken med att ha så få medlemmar i samtalet 
är, enligt Wibeck, att det snarare blir en ostrukturerad intervju än ett samtal i gruppen, något 
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som också blev fallet under mötet. Samtliga fyra samtal lyckades bli ostrukturerade och 
samtidigt ge givande resultat för arbetet. Wibeck menar vidare att det inte på förhand går att 
säga hur många grupper som behövs för att få ett tillförlitligt resultat eftersom det beror på 
komplexiteten i det fenomen som studeras. Forskaren bör eftersträva teoretisk mättnad, det vill 
säga använda sig av så många fokusgrupper som behövs för att forskaren ska upptäcka vad som 
finns att upptäcka. 

Rekryteringen till fokusgrupperna gjordes genom uppsnappning, det vill säga att eleverna 
rekryterades på plats (Wibeck, 2010). Detta hade flera fördelar: dels var det bekvämt då 
eleverna kunde tillfrågas under auskultationer, dels kunde eleverna dela med sig av sina 
erfarenheter utifrån samma undervisning som observerades. För att undvika redan satta 
gruppstrukturer menar Wibeck (2010) att deltagarna i en fokusgrupp inte bör känna varandra 
sedan. Detta hade varit eftersträvansvärt men krävt mer tid och resurser från både mig och 
skolorna varför denna faktor bortprioriterades. I den grupp där två av eleverna läste 
samhällsvetarprogrammet och två läste naturvetarprogrammet kände emellertid inte eleverna 
varandra över programgränserna. 

Enkätundersökningar gjordes i dessa fyra skolor. 126 elever från 7 matematikgrupper 
besvarade enkäten. Eleverna gick antingen det samhällsvetenskapliga eller det 
naturvetenskapliga programmet och läste för tillfället matematik 2, 3 eller 4. Lärarenkäterna 
lades ut i lärarrummen med en vädjan att få de ifyllda. Totalt besvarade 12 matematiklärare 
enkäten, minst en lärare från varje skola. 

Observationer gjordes på tre av de fyra skolorna, ej på den kommunala skolan som låg precis 
utanför Stockholm. Anledningen till att denna valdes bort var dels för att det inte fanns tid till att 
på ett kvalitativt sätt observera undervisningssituationer på samtliga skolor, dels för att jag 
arbetat och praktiserat en del på skolan. Enligt Kullberg (2004) bör nämligen observationer inte 
genomföras  på en för forskaren känd plats. 

Urvalet för var således icke slumpmässiga. Det hela var ett bekvämlighetsurval, där elever och 
lärare valdes ut eftersom de var lättast att nå (Trost, 2013). I inledningen av arbetet kontaktades 
flertalet lärare på skolor i Stockholm och Uppsala, de fyra som tackade ja blev de som främst 
följdes. Många lärare ansåg att de inte hade tid till att delta då de behövde all kvarvarande tid till 
att få eleverna att klara godkänt i sina kurser. Urvalet bör därav inte anses vara representativt 
för hela landet. 

4.5. TRANSKRIBERING 

Enkätsvaren sammanfattades i ett Exceldokument där svarsfrekvensen för varje alternativ 
beräknades. Eftersom materialet var relativt litet bedömdes detta räcka (Trost, 2013). Ett 
alternativ hade varit att på något sätt koda in enkäterna i lämpligt program men bedömningen 
var att detta skulle ta längre tid en att bläddra igenom kommentarerna och manuellt föra in 
enkäterna. 

Fokussamtalen dokumenterades genom ljudinspelning och anteckningar. Ett alternativ hade 
varit att även filma samtalen för att bättre kunna fånga om eleverna funderar eller tvekar men 
detta valdes bort av resurs- och tidsmässiga skäl. Wibeck (2010) ger förslag på olika 
transkriptionsnivåer, i detta fall användes analys utan fullständig transkription. Det innebär att 
analysen efter ett samtal bestod av genomlyssnande av inspelningen och genomgång av 
anteckningarna där fokus låg på innehållet snarare än interaktionen. Det skedde alltså ingen 
fullständig transkription. Anledningarna till detta var flera, framförallt ansågs tidigt att denna 
analysmetod var tillräcklig för att fånga upp tillräckligt och tillförlitligt resultat men tidsfaktorn 
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var även avgörande. Risken med metoden är att forskaren missar viktiga gruppdynamiska 
faktorer, såsom tvekanden eller tecken på gruppåverkan (Wibeck, 2010). 

Vid auskultationerna och lärarintervjuerna användes fältnotiser och loggböcker. I detta fall är 
dokumentationen från auskultationerna främst berättande (narrativa), i viss mån även 
beskrivande (Kullberg, 2004). Vid lärarintervjuerna valdes ljudinspelningar bort för att det inte 
skulle vara ett störande, påverkande moment vid samtalet. Istället samtalsledaren och läraren 
igenom anteckningarna tillsammans efter genomgången intervju för att ingenting skulle missas. 
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5. RESULTAT 

5.1. ENKÄTER, SAMTAL OCH INTERVJUER 

Här presenteras resultaten från enkäterna, fokussamtalen med elever samt lärarintervjuerna. 
Varje del är uppbyggd på ungefär samma sätt; först presenteras enkätsvaren som hör till delen, 
sedan vad som kommit fram under fokussamtalen och slutligen vad lärarna har sagt om saken. 

5.1.1. ALLMÄNNA ÅSIKTER OM SKOLMATEMATIKEN 

Enkätundersökningen visar att såväl lärare som elever tycker att skolmatematiken är både 
viktig för eleverna, även om lärarna tycker att den är aningens viktigare än eleverna. De flesta 
lärarna tycker dessutom att skolmatematiken är intressant.  

 

 

Diagram 5.1a och 5.1b: Allmänna åsikter om skolmatematiken bland lärare och elever. 

 

Dessa frågor diskuterades inte så ingående under vare sig fokussamtalen eller de ostrukturerade 
lärarintervjuerna men de berördes indirekt då och då. Bland annat menade flera elever att 
matematikundervisningen är ganska enformig, då lektionerna brukar vara uppbyggda samma 
sätt: de inleds med genomgång av läraren där denne för en monolog vid tavlan, vilket följs upp 
av en stund för eget räknande. Däremot fick jag intrycket att eleverna tyckte att matematiken är 
viktig då flera grupper nämnde att matematiken varit delaktig i samhällets utveckling. 

En lärare nämnde att det bland eleverna tycks finnas en ämneshierarki där matematiken och 
naturvetenskapen har en hög ställning jämfört med de andra ämnena, framförallt bland eleverna 
på naturvetenskapliga programmet. Hon menade därför att lärare i matematik bör trycka på att 
ämnet är absolut är viktigt och roligt, samtidigt som de andra ämnena inte är mindre värda för 
det. ”Det är viktigt att vi formar eleverna till kritiska medborgare, även i matematiken”.   
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5.1.2. VAD ÄR MATEMATIK? 

Både lärare och elever fick svara på frågan om vad matematik var för dem genom att ange de 
fem alternativ som passar bäst. Resultatet presenteras i diagrammen nedan. Svarsalternativen 
var: 

 Att studera generella strukturer och mönster 

 Grunden för samhällets utveckling 

 Ett verktyg för att formulera och lösa problem 

 Ett hjälpmedel för att klara vardagssysslor 

 Ett språk 

 En lek 

 Ett nöje 

 Ett hantverk 

 En konstform 

 Att räkna en del av vår kultur och historia 

 Fantasier, gissningar och galna idéer 

 Ett skolämne 

 En metod för att beskriva och analysera abstrakta samband 

 En vetenskap 

 En samling av logiska samband 

 Läran om tal, geometriska figurer och funktioner 

 Något annat, nämligen:______________________________ 

Det finns både likheter och skillnader i hur de två grupperna har besvarat frågan. Som vi ser 
nedan har de flesta valt alternativet ”Ett verktyg för att formulera och lösa problem”. Dessutom 
har en mindre andel av både elever och lärare valt alternativ som ”Grunden för samhällets 
utveckling”, ”En lek”, ”En konstform” samt ”Något annat”. 

Skillnader i svarsfrekvenser mellan de båda grupperna ligger bland annat i att en större andel 
lärare än elever har kryssat i alternativen ”Att studera generella strukturer och mönster” och 
”Ett språk”. Samtidigt har större andel elever än lärare valt alternativ som ”Att räkna”, ”Ett 
skolämne”, ”En samling av logiska samband” samt ”Läran om tal, geometriska figurer och 
funktioner”. 

En mindre del av eleverna angav fler eller färre alternativ än fem på frågan. Två elever angav sju 
alternativ, tre elever sex alternativ, två elever fyra alternativ och fem elever endast ett alternativ. 

De åtta elever som angav ”Något annat” menade att matematik också kunde vara: ”ibland en 
plåga”, ”Grunden till 99 % av världen”, ”En byggsten i grunden för vårt samhälles utveckling.”, 
”Ett anonymt sätt att uttrycka sig, på gott och ont”, ”Ett sätt att träna vår hjärna i logiskt och 
kritiskt tänkande”, ” grunden till dagens teknologi & grunden till programmering & dess språk 
således grunden till datorers språk”, ”ett verktyg” samt ”För enkelt”. 
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Diagram 5.2. Elevers svar på vad matematik är. 

 

Diagram 5.3. Lärares svar på vad matematik är. 

Under fokussamtalen kom denna fråga upp implicit då eleverna diskuterade huruvida 
matematikens historia hör hemma på prov. I tre av fyra fokusgrupper hördes kommentarer som 
”Det är ju ändå matte, man måste få räkna” eller ”Kommer historia in blir ju matte också fakta, 
man vill ju inte ha räkning och historia på samma prov”. I en av dessa grupper menade dock en 
elev att matematiken är hårt präglad av sin historia. I den fjärde fokusgruppen sa eleverna att 
matematiken mest består av bevis åtminstone i skolan. 

De lärare som intervjuades var lite splittrade i frågan. Visserligen var de överens om att 
matematikens historia präglar ämnet men om det är en del av matematiken var inte lika 
självklart. En lärare sa till exempel ”… men för stor del får inte vara historia, eleverna måste ju 
kunna räkna också. Matten är ju ändå viktigast”. En annan tycks hålla med då han påpekade att 
matematik inte är ett historieämne, det är viktigare att kunna räkna. Samtidigt menade han att 
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logik, tradition och resonemang är viktigt. Den tredje läraren pratade lite om hur föränderlig 
matematiken är och hur den blir påverkad av vilken kultur den används i. 

Det bör anmärkas att det inte var helt tydligt om lärarna och eleverna under intervjuerna 
respektive fokussamtalen diskuterade matematik som skolämne eller fenomen. Jag fick intrycket 
av att de svävade mellan dessa båda plattformar relativt problemfritt. 

5.1.3. HUR BRA KOLL HAR DU PÅ MATEMATIKENS HISTORIA? 

Enkätsvaren visar att lärarna överlag anser sig ha något bättre koll på matematikens historia än 
vad eleverna gör. Av de tolv lärarna som svarade på enkätundersökningen tycker drygt hälften, 
sju stycken, att de är tillräckligt utbildade för att få med så mycket av matematikens historia som 
de vill. 

 

Diagram 5.4. Hur bra koll har elever och lärare på matematikens historia. 

De flesta av eleverna som deltog i fokussamtalen menar att de har ingen eller i princip ingen koll 
på matematikens historia. En karakteristisk kommentar var ”Det är väl några gamla greker och 
så”. Några säger att de har hört om en person i Grekland som heter Pythagoras. Gruppen med 
enbart samhällseleverhar berättade att de kunde lite om miniräknarens historia eftersom de 
hade fått göra ett arbete om det året innan. 

En av grupperna, den med endast två elever, skiljer sig här från de andra. En av de två eleverna 
berättar att han har ganska bra koll på matematikens historia eftersom han följer en kanal på 
videotjänsten Youtube: Numberphile, som tar upp allt mellan himmel och jord kring matematik. 
Även den andre eleven i gruppen har sett några filmer om matematikens historia därifrån.  

Alla tre intervjuade lärare berättar att det ingick en kurs i matematikens historia i deras 
utbildning på lärarhögskolan. Två av dem menar att de skulle behöva mer kunskap för att känna 
sig trygga med att inkludera historia i undervisningen. Samtliga menar att de skulle behöva lära 
sig hur historia bör undervisas (historieämnets didaktik) för att på ett bra sätt kunna inkludera 
det i matematiken. 
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5.1.4. HUR MYCKET MATEMATIKHISTORIA HAR DU STÖTT PÅ/HAR DU MED OCH 
HUR HAR DET DÅ PRESENTERATS? HUR TESTAS DET OCH HUR SKA DET 

VARA MED? 

Resultatet från enkätundersökningen pekar på att lärarna uppfattar som att matematikens 
historia inkluderas i större utsträckning än vad eleverna gör. I princip alla är dock överens om 
att det ingår i mindre än varannan lektion. 

 

Diagram 5.5. Hur ofta matematikens historia tas upp i skolan, redovisat i andelen svarande. 

Såväl lärarna som eleverna fick svara på hur matematikens historia presenterats i skolan. 
Alternativen var: 

 Historier om matematikers liv 

 Kopplingar till historiska händelser 

 Kopplingar till naturvetenskapliga ämnens historia (kemi, fysik, biologi, teknik, etc.) 

 Kopplingar till icke naturvetenskapliga ämnens historia 

 Små berättelser då och då 

 Projektuppgifter (bara inom matte) 

 Projektuppgifter (med andra ämnen) 

 Inlindat i uppgifterna i matteboken 

 Annat, nämligen ___________________________ 

 Inte alls 

Elevernas svar presenteras på nästa sida medan lärarnas svar presenteras lite längre ner. 

De elever som svarade Annat angav bland annat följande som alternativ: ”Typ i grundskolan om 
siffror, grekerna osv”, ”När vi lär oss en ny formell kan vi få reda på lite om personen”, ”Vissa 
väsentliga matematiker ex Pythagoras”, ”gamla sätt/metoder att lösa uppgifter på”, ”Varför olika 
räknesätt uppfanns”, ”genom förklaringar av snarlika metoder”, ”Relevansuppgift”, 
”Miniräknarens historia”, ”veta vem som kom fram till en viss formel. Endast namn o år”, med 
flera. För fullständig lista, se bilaga. 
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Diagram 5.6. Hur elever anger att de stött på matematikens historia i skolan. 

Fokusgrupperna ger en relativt samlad bild över hur mycket matematikhistoria de har stött på i 
gymnasiematematiken: i princip ingenting. Samtliga grupper nämnde historierutorna i 
kursböckerna som det största inslaget av matematikens historia. Eleverna sa samtidigt att de 
flesta inte läser dem, ”möjligen att man tittar på dem om man är uttråkad men det är inget man 
lägger på minnet”. Några elever berättade att de har haft lite historia-inslag i grundskolans 
matematik, främst i form av romerska siffror och äldre sätt att räkna på. De gånger 
matematikens historia har dykt upp på matematiklektionerna under gymnasiet har det främst 
varit i form av små anekdoter. En elev kommenterade detta med: 

”När det kommer mattehistoria stänger man av. Läraren kan säga något i stil med ’så gjorde 
man då, det behöver ni inte kunna nu.’” 

Det fanns några skillnader här mellan grupperna. I en av skolorna har eleverna fått göra en 
relevansuppgift i första gymnasiekursen. Uppgiften gick ut på att fördjupa sig i något som har 
med matematikens historia eller koppling till andra ämnen att göra. Det hela skulle 
sammanfattas på ett A4-papper. Uppgiften gjordes veckorna efter nationella provet och var en så 
kallad E/F-uppgift, eleverna kunde bara få godkänt eller underkänt på den. Eleverna berättade 
att de uppfattade uppgiften som ganska oviktig och att de fått samma intryck från läraren. 
Känslan sammanfattades av en av samtalsdeltagarna: 

”Nu är vi klara med den riktiga matten, nu kan vi ta historia för det står i kursplanen.” 

Eleverna i denna grupp kände alltså till att den historiska aspekten ingår i kursplanen för 
matematik, åtminstone för matematik 1. 

I en av skolorna hade eleverna haft en föreläsning om Leonhard Euler. Detta följdes dock ej upp 
på något sätt, det frågades exempelvis inte om på efterföljande prov. 

På nästa sida presenteras hur lärarna svarade på frågan om hur de brukar ta upp matematikens 
historia. Den lärare som svarat Annat har angivit ”Visa film” som alternativ metod. 
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Diagram 5.7. Hur lärare anger att de tar upp matematikens historia i skolan. 

Precis som eleverna, menade lärarna att matematikens historia tas upp sparsamt under 
gymnasiet, även om det ser lite olika ut på de olika skolorna. Två av lärarna berättade att de i 
princip inte inkluderar någon matematikhistoria alls i sin undervisning. De kan möjligtvis få in 
någon liten historia eller anekdot då läraren tar upp något nytt. En lärare berättade att hon kan 
ha använt en historisk aspekt då hon visat hur definitioner eller satser tagits fram. Alla tre 
menar att det är ganska ointressant att ”namedroppa”, alltså att slänga in några kända namn 
bara för att, men erkänner samtidigt att det är det vanligaste inslaget idag. 

”Vem som gjorde vad är mindre intressant, även om namnen nämns [som det är nu]. Det är 
viktigare med tidsperioden och kulturen.”  

En av lärarna berättade att de i hennes skola låter eleverna skriva relevansuppgifter i slutet av 
första matematikkursen, precis som en av fokusgrupperna berättade. Hon tycks hålla med 
eleverna om att den på sätt och vis är ett spel för gallerierna; den finns där för att relevansen 
måste testas, inte mer. 

Den tredje läraren menade att han inkluderar en del matematikhistoria i nuläget, även om det 
inte är i någon större grad. Bland annat var han och hans kollegor för en tid sedan med och 
testade ett framtaget koncept om hur logaritmer kan introduceras med hjälp av ett historiskt 
perspektiv. Han berättar att det inte tog längre tid än vanligt att genomföra, istället integrerades 
det på ett naturligt sätt. Möjligen tillkom lite extra planeringstid. 

Samme lärare menade att det är lättare att inkludera historieaspekten i vissa delar av 
gymnasiematematiken än andra. ”Just vid logaritmer känns det ganska befogat”. Han nämner 
också introducerandet av derivata och integraler i matematik 3 som historievänliga moment. 
Dessutom brukar det bli lite fler historieinslag i matematik 1-kurserna eftersom dessa till stor 
del är repetition av nians matematik, de flesta begrepp behöver ingen ny introduktion och 
läraren kan använda alternativa sätt för att prata om de olika momenten. 

Testas då någonsin den historiska aspekten inom matematiken? I princip inte menar de lärare 
som svarat på enkäten. 
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I enkäten fick lärarna frågan ”Hur ska matematikhistoria ingå i ämnet matematik enligt 
kursplanerna, tolkar du?”. De flesta, nio av tolv, svarade Litegrann, två lärare svarade En hel del 
medan en lärare svarade Vet inte. Ingen lärare angav ytterligheterna Inget alls eller Det ska 
genomsyra innehållet. Lärarna fick också frågan om hur proven brukar testa matematikens 
historia. Nio svarade Aldrig, resterande tre svarade Ytterst sällan. Nästa steg var Någon gång per 
kurs, ingen av lärarna menar alltså att matematikens historia testas minst en gång per delkurs. 

Förutom att en grupp har erfarenhet av att ha gjort en relevansuppgift kring historiebiten, är det 
ingen av eleverna i fokusgrupperna som har någon erfarenhet av att ha blivit testade på 
matematikens historia på gymnasiet. Några elever menade att en uppgift likt uppgiften ”En 
mängd och dess fjärdedel ger tillsammans 15, vilken är mängden?” möjligen skulle kunna 
komma med i dagsläget, men då endast som ren räkneuppgift. 

Eleverna tror att matematikens historia måste börja komma med på proven för att ha någon 
chans att komma med i undervisningen, annars kommer ingen bry sig så mycket om de inslagen. 
Samtidigt är eleverna lite skeptiska till att införa historia i proven, mer om det i nästa del. 

Även de intervjuade lärarna menar att det aldrig testas, varken i deras egna prov eller i 
nationella proven. En lärare menar att: 

”Det är svårt att hitta något allmänt [om matematikhistoria] som alla borde kunna.” 

Precis som eleverna tror de att matematikens historia måste börja testas för att kunna ha en 
chans att få större plats i matematikämnet. Framförallt bör det dyka upp i nationella provet. Alla 
tre menar också att det vore önskvärt att Skolverket stolpar upp några delar av 
matematikhistorian som passar att inkludera i respektive kurs, för att underlätta detta arbete 
för lärarna.  

5.1.5. SKULLE DU VILJA HA MER ELLER MINDRE MATTEHISTORIA? FINNS DET 
TILLRÄCKLIGT MED TID? 

En svag majoritet (sju av tolv) av de lärare som har besvarat enkäten uppger att de skulle vilja 
inkludera in mer matematikhistoria i undervisningen. De resterande fem tycker att det är bra 
som det är. 

Bland eleverna är nöjdheten större, ungefär 60 %, 76 av de 126 eleverna, tycker att dagens 
gymnasiematematik tar upp lagom med matematikhistoria. Dessutom uppgav tio av de svarande 
att de helst skulle se mindre matematikhistoria i skolmatematiken än vad de gör idag. 
Resterande 37 elever ville ha mer matematikhistoria i gymnasiematematiken. 

På frågan om lärarna känner att de idag har tillräckligt med tid för att inkludera matematikens 
historia såsom de vill svarade 2 lärare ”Ja, alltid”, 2 svarade ”Nja, ibland” medan de resterande 8 
svarade ”Nej, aldrig”. 

Nedan redovisas hur eleverna svarat på frågan om hur de vill att matematikens historia ska ingå 
i matematikämnet. Alternativen är desamma som för frågan om hur matematikhistoria brukar 
presenteras. Av de som kryssat för Annat har eleverna bland annat angivit ”Kolla på film”, 
”Separat kurs” och ”Information i matteboken”. 
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Diagram 5.8. Hur elever skulle vilja att matematikens historia ingick i undervisningen. 

De flesta av eleverna var inte medvetna om att matematikens kulturhistoria finns med i både 
syfte, innehåll och betygskriterier för ämnet matematik. När jag berättade detta tyckte flera av 
eleverna att det är intressant och lite anmärkningsvärt eftersom de i princip inte har stött på 
någon matematikhistoria under gymnasiet. Eleverna tycktes ha lite blandade känslor inför detta 
men en elev kommenterade det hela med: 

”Bra att det finns i målen, det hör ju till allmänbildningen och så. Och allmänbildning är en 
viktig del av skolan.” 

Bland eleverna i fokusgrupperna går åsikterna om det här isär, både inom och mellan 
grupperna. Flera elever nämnde att det skulle vara bra att få lära sig varför matematik lärs ut då 
de menar att det idag är lite oklart. Andra menade att det vore intressant att få bryta av med en 
anekdot då och då eller att få se hur människor har gjort på alternativa sätt. En elev bland 
samhällsvetarna lägger då till ett krav: 

”Dock måste det då vara en bra story, typ krig och så. En rolig historia helt enkelt, inte bara 
’han kom på det och det då’.” 

De elever som har lite erfarenhet av matematikens historia, mest från grundskolan, trodde att 
det kan vara lättare att ta in och komma ihåg vissa delar om de får veta varför vissa områden i 
matematiken har introducerats och hur det har introducerats historiskt sett. 

”Vissa delar av matematikens historia är också väldigt bra exempel, då kommer man ihåg 
exemplen bättre och då också matematiken ” 

I de båda naturvetargrupperna fanns det en och annan som menade att matematikens historia 
skulle komma in för nöjets skull. Matematiken skulle helt enkelt bli roligare, även om just 
historian inte skulle komma med på proven. 

Många elever tryckte också på att det kan vara bra att ha med lite historia för variationens skull. 
Vissa menade att kuriosa kan vävas in för variationens skull, så att eleverna orkar hålla sig vakna 
genom lektionerna. Andra tyckte dock att det ska komma mer i anslutning till den matematik 
som för tillfället berörs. 
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”När det väl tas upp vill man dock att det ska komma naturligt med det man gör just nu, inte 
bara historia bara matte.” 

Just den här kommentaren fick mothugg av en samtalsdeltagare som menade att historia och 
matematik inte bör blandas, ”det blir så rörigt då”. 

Samtidigt menade flera elever att det inte behövs så mycket matematikhistoria i matten. ”Jag 
bryr mig inte så mycket om det” kommenterade en av samhällseleverna i den blandade gruppen. 
Ett annat återkommande argument mot att inkludera matematikhistoria i kurserna är att 
historia helt enkelt inte är matematik. För att återvända till ett redan använt elevcitat: 

”Man kanske kan prata lite om det men man behöver inte gå för djupt in. Det är ju ändå 
matte, man måste få räkna.” 

Tiden och innehållsmängden i kurserna är hindrande faktorer när det gäller att inkludera 
matematikhistoria i undervisningen, menade samtliga elever. Oavsett om eleverna var positiva 
till mer matematikhistoria i undervisningen eller ej, trodde de att tidsaspekten är det största 
hindret. Det är redan så mycket innehåll i kurserna så skulle även historia bakas in i 
matematiken så skulle det bli ännu stressigare än vad det redan är.  

I alla grupper föreslog någon att matematikens historia kanske passar bättre i historieämnet 
eftersom historielärarna ofta är bättre på den historiska aspekten. Ett annat skäl som angavs var 
att matte måste få vara matte (alltså räkning) medan historia kan få vara lite mer 
samhällskopplad. Ett alternativt förslag var att genomföra ett samarbete mellan matematiken 
och historian där eleverna i historiekursen får diskutera det som för tillfället görs i matematiken 
ur en historisk synvinkel. Några elever föreslog att matematikens historia kanske passar bäst 
som en egen kurs. 

Lärarnas resonemang var väldigt lika elevernas, även om lärarna tycktes vara något mer positiva 
till att inkludera historia i matematikundervisningen. 

En lärare menade att det hade varit roligt att inkludera lite fler historiska aspekter och att 
därigenom kunna förklara varför matematiken ser ut som den gör och den sett ut som den 
tidigare gjort. Hon tyckte också att det vore kul att ha med problem som går att koppla till 
historien. Dessutom trodde hon att det skulle gå att inkludera historia i undervisningen utan att 
det skulle ta upp särskilt mycket extra lektionstid. Ett förslag som kommer upp under samtalet 
med henne är att testa matematikens historia kontinuerligt istället för att göra det i proven, 
exempelvis genom att eleverna får presentera något valt område varje lektion. Hon var dock lite 
skeptisk när det gällde sin egen förmåga att undervisa kring matematikens historia.  

En annan lärare, han som har testat konceptet att inkludera matematikhistoria vid introducering 
av logaritmer, var lite mer skeptiskt, även om han överlag verkade positiv med samma argument 
som den föregående läraren. Han menade bland annat att matematikkurserna redan är 
fullproppade med innehåll och att det skulle bli svårt att få med alla delar. Dessutom finns det 
enligt honom en risk att det blir rörigt om då och nu blandas ihop eftersom eleverna kan bli 
förvirrade kring vad som egentligen gäller nu. Även han tycker att redovisnings- eller 
grupparbete ligger nära till hands. 

Den tredje och sista läraren var även hon mest positiv kring att inkludera matematikens historia. 
Hon menade på att det bör ligga i matematikämnet eftersom undervisningen enligt kursplanerna 
i Gy11 ska knyta ihop olika ämnen. Samtidigt var hon lite inne på att det kanske kan ligga i 
historiekursen istället, åtminstone för teknik- och naturvetarprogrammet så att det blir lite mer 
programanpassat. Hon sa också att hon inte skulle vilja ha rena föreläsningar om mattehistoria, 
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dels för att hon inte känner sig tillräckligt kunnig, dels för att hon hellre inkluderar det i 
undervisningen.  

5.1.5.1. UPPGIFTERNA 

Såväl eleverna som lärarna fick möjlighet att kommentera de specialframtagna uppgifterna med 
anknytning till projektet. Alla var mer eller mindre överens om att uppgift 3 och 8 skulle kunna 
komma med i undervisningen idag eftersom de till stor del innehåller ren räkning. När de gäller 
de andra uppgifterna tyckte de flesta att de kunde passa bra som diskussionsunderlag 
lektionstid, främst för att variera lektionerna och fördjupa sig i matematiken. En av lärarna samt 
den elev som brukar se matematikfilmer på internet tycker att några av uppgifterna som saknar 
räkning, såsom uppgift 1 och 5, kan inkluderas även i provsammanhang, förutsatt att dagens 
lektionsupplägg förändras.  

5.1.5.2. MATEMATIKHISTORIA I PROV 

I tre av fokusgrupprena var eleverna övervägande negativa till att inkludera matematikens 
historia i matematikproven. Framförallt menade eleverna på att det skulle bli för mycket att lära 
sig inför varje prov. Andra argument till att inte införa historia på proven var att historia inte är 
matematik samt att proven ska beröra det som eleverna kan ha nytta av i framtiden. Samtidigt 
argumenterade några av eleverna i dessa grupper att historia kanske kan inkluderas i proven, 
om matematikhistoria ändå ska ingå i kursen. I dessa tre grupper var eleverna överens om att 
matematikhistoria måste börja testas på nationella proven för att lärarna ska börja inkludera det 
i undervisningen. 

I den mindre gruppen, där eleverna på egen hand tittar på filmer om matematikens historia, var 
eleverna mer positiva till att inkludera historia i proven. En elev föreslog att proven kunde 
innehålla frågor av typen ”var kommer det här ifrån och varför började man använda det?”. 

Som det går att läsa tidigare i den här resultatdelen, tror lärarna att matematikens historia 
måste börja dyka upp i såväl kursprov som nationella prov för att det ska ha en chans att ta 
större plats i matematikämnet. Ingen av lärarna gav några klara svar på vilka typer av frågor 
eller vilka historiska områden som de tycker bör ingå i proven. Istället menade samtliga att detta 
borde beslutas av skolverket alternativt nationella prov-skaparna, dels för att underlätta för 
lärarna men också för att skapa någon slags kontinuitet för varje matematikkurs. 

5.1.6. HUR UPPFATTAS MATEMATIKENS HISTORIA I BÖCKERNA? 

Enkätundersökningarna visar att såväl lärare som elever till största delen anser att böckerna 
presenterar matematikhistoria i faktarutor. Till viss del tycker de svarande att de finns med som 
aktiviteter samt att det tas upp när boken introducerar nya begrepp/metoder. 

Lärarna som svarat på enkäten är något splittrade när det gäller frågan om det kursmaterial som 
finns tar upp matematikens historia på ett bra sätt: 5 svarade ja, 4 nej medan 3 har svarat att de 
inte vet.  

På frågan om lärarna önskar att mer material skulle finnas alternativt att böckerna gjorde på ett 
annat sätt har 7 lärare svarat att så är fallet, resterande 5 har svarat att de inte vet. Bland förslag 
på hur det skulle kunna vara annorlunda finns bland annat: fler aktiviteter där eleven får sätta 
sig in i den historiska personens verk och deras begränsningar, mer kopplingar till uppgifter, en 
samlad plats på internet, mer integrerat i uppgifter samt fler fakta/teorifrågor. 

Här är samtliga fokusgrupper överens: den matematiska historia som tas upp i böckerna 
återfinns i faktarutor eller temasidor. De flesta läser dem aldrig, även om några av eleverna tittar 
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på dem ibland. Alla är dock överens om att det inte står så mycket vettigt i dem, ”lite egyptier 
och så”. Det är heller ingenting som de behöver lära sig. 

En av lärarna tycker att böckerna tar upp historia på ett ganska bra sätt men att hon själv är 
ganska dålig på att utnyttja dem. De två andra lärarna lägger inte så mycket tyngd på böckerna 
men säger att det mest handlar om faktarutor och egna sidor. En lärare menar dessutom att 
böckerna på dessa sidor använder ett ganska svårt och tungt språk. 

5.2. AUSKULTATIONER 

Totalt genomfördes 15 auskultationer av matematiklektioner. Här kommer en kort 
sammanfattning av dem. 

Lektionerna följde alla ett liknande mönster: Genomgång vid tavlan av läraren följt av egen 
räkning. De olika momenten kunde ta upp olika stor del av lektionerna beroende på lärare och 
var i planeringen gruppen låg. Vid två tillfällen genomfördes en gruppaktivitet från 
matematikboken mellan genomgången och den egna räkningen, båda gångerna skedde detta i 
matematik 2c-gruppen. 

Vid två tillfällen av dessa 15 berördes matematikens historia på något vis under själva 
genomgångarna, dessa skedde inom de första fyra tillfällena som observerades: 

I den ena av matematik 2c-gruppens två tillfällen med aktiviteter ur boken, valde läraren först 
att prata lite om bisektrissatsen. Han lät eleverna bevisa denna med hjälp av passare och linjal 
och hintade då om att detta ”historiskt sätt är det enda okej verktygen för att genomföra 
geometriska bevis”. När beviset sedan genomförs berättar läraren även lite kort om Euklides och 
Elementa. Han avslutar den historiska genomgången med att säga: ”Vi kan ju passa på att köra 
lite historia nu när Henrik är här”. I instruktionen till den aktivitet som eleverna sedan fick 
genomföra ingick det dessutom lite historia. Aktiviteten berörde pappersmåtten i A-serien och 
texten inleddes med lite kort information om när den kom till och när det infördes i Sverige. 
Själva genomförandet innehöll dock ingen historie-anknytning. 

Det andra tillfället var då de Moivres formel introducerades under en matematik 4-lektion. I 
slutet av genomgången nämnde läraren att de Moivre var en fransman som levde under 1700-
talet men att hon inte vet så mycket mer om honom. Hon frågade sedan gruppen om någon vet 
något mer. Slutligen kommenterade hon att ”eftersom Henrik är här för att titta på mattehistoria 
i undervisningen fick ni veta lite om honom [de Moivre] här”. 

I övrigt var matematikhistorian förpassad till egna sidor eller faktarutor i böckerna. Några av 
eleverna fick frågan om de brukar läsa dessa sidor. Oftast var svaret nej men en del av eleverna 
läser ändå sidorna. De flesta som väljer att läsa dem ser de som ett roligt inslag eller ett 
välkommet avbrott från räknandet. En elev tyckte också att det kan vara intressant att få veta 
var allt kommer ifrån. Däremot verkar alla vara överens om att de inte behöver lägga så mycket 
fokus på de här texterna. Eller som en elev formulerade det hela: ”Det har ju inte så mycket med 
riktig matematik att göra.” 

5.2.1. FÄLTANTECKNINGAR 

Under besöken på skolorna har flera anteckningar gjorts som inte går att koppla till någon av 
ovanstående rubriker men som ändå kan vara intressanta. Här följer några av dem: 
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 När enkäterna delades ut i klassrummen hördes flera gånger kommentarerna ”Vad är 
matematikhistoria egentligen?”, ”Jag förstår inte syftet!”, ”Varför skulle vi vilja ha historia 
i matten?” från eleverna. 

 Under en lunch hamnade jag mittemot en historielärare. Jag frågade honom vad han tror 
om möjligheten att inkludera även matematikens historia i historieämnet. Detta var han 
ganska skeptisk till då historieämnet redan är så fullt som det är. Dessutom kände han 
att han saknade tillräckliga kunskaper i matematik för att kunna inkludera den på ett bra 
sätt. Han berättade att lärare från flera ämnen brukar försöka få honom att ta upp lite om 
just deras ämnes historia och att han någonstans måste dra en gräns. Dessutom tar han 
redan idag upp bitar av teknik- och vetenskapshistoria samt hur naturvetenskapens 
påverkat samhället och vice versa. 

 Förutom de intervjuade lärarna, mötte jag flertalet andra matematiklärare i fika- och 
personalrum. Under våra korta samtal kom det fram att de alla brukade nämna någon 
matematiker då och då, hänvisa till boken eller helt undvika inslag av matematikens 
historia i undervisningen. Enda undantaget var relevansuppgiften som en av skolorna 
hade, även här kommenterades det med att den fanns med för att det måste testas och 
att lärarna inte tar den så seriöst. 

5.3. KURSLITTERATUR 

Här följer en kort sammanfattning om hur fyra av de mest använda kursböckerna för matematik 
1c tar upp matematikens historia.  

De böcker som har granskats är alltså Matematik 5000 – kurs 1c (Alfredsson et al, 2011), 
Exponent – matematik för gymnasiet, 1c (Gennow et al, 2011), Matematik M – 1c (Sjunnesson et 
al, 2011) samt Origo 1c (Szabo et al, 2011). Eftersom de följer ett liknande mönster gällande hur 
de presenterar matematikens historia kommer de här att redovisas tillsammans. 

I samtliga böcker inleds flertalet (men aldrig alla) kapitel med en kort historietext där det bland 
annat diskuteras varför olika typer av matematiska verktyg och hur matematiska begrepp såsom 
”Algebra” kan ha uppkommit. 

Två av böckerna, Origo och Matematik 5000, har historia-sidor i anknytning till varje kapitel. Där 
kan läsaren få ta del av vad författarna tyckt varit mest relevant eller intressant för just det 
kapitlet ur historisk synvinkel. I Matematik M återfinns två mindre faktarutor om Heron 
respektive Pythagoras. Exponent innehåller varken historia-sidor eller faktarutor. 

Även om det är av varierande kvalitet och kvantitet, inkluderar samtliga böcker 
matematikhistoria ibland då de introducerar nya begrepp, bevis eller lösningsmetoder. 
Exponent och Matematik 5000 gör det lite oftare medan det är mer sällsynt i Origo och 
Matematik M. Det är stor skillnad mellan de olika delmomenten gällande hur mycket 
matematikhistoria som tas upp. Exempelvis inkluderar samtliga böcker matematikhistoria i 
teorigenomgången minst en gång när de berör taluppfattning och aritmetik samtidigt som ingen 
av böckerna inkluderar historia under teorigeomgången i algebraavsnitten.  

Böckerna innehåller också uppgifter med direkt historisk anknytning, om än i olika utsträckning; 
i exempelvis Matematik 5000 är de återkommande medan Matematik M endast innehåller två 
stycken uppgifter av sådan karaktär. Med direkt historisk anknytning menas att den historiska 
aspekten är tydlig i själva uppgiften. Exempelvis: 
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”Lös följande uppgift, hämtad från C. A. Nyströms Räknelära från 1886: ’Bakhjulet på en vagn 
håller i omkrets 2 2/3 m; hur många hvarf rullar det omkring på 1 nymil?’ (1 nymil = 1 mil = 
10 km)”,(uppgift 1028 i Gennow et al, 2011, sid 22) 
 
”Euklides bevisade att antalet primtal är oändligt med ett s k motsägelsebevis:” nytt stycke 
”Vi antar t ex att bara primtalen 2, 3, 5 och 7 finns. Bilda talet n = 2*3*5*7+1. Förklara varför 
n måste vara ytterligare ett primtal och varför vårt antagande är fel.” (uppgift 1138 i 
Alfredsson et al, 2011, sid 15) 
 
”Följande problem är hämtat ur Rhindpapyrusen (ca 1700 f.Kr.): ’Se, där kommer herden 
med 70 oxar.’ Den som räknade frågade herden: ’Hur stor del av din talrika hjord för du med 
dig?’ Herden svarade: ’Två tredjedelar av tredjedelen. Hur stor är då hela min hjord?’” 
(uppgift 1179 i Szabo, 2011, sid 22) 
 

Förutom uppgifter med uppenbar historisk koppling finns det vad som kan kalls för uppgifter 
med indirekt historisk anknytning. Några exempel på sådana uppgifter kan vara att eleverna ska 
uppskatta hur många sandkorn det finns på en strand eller att de ska ta fram alla primtal mellan 
ett och hundra genom att sålla fram dem. Det speciella här är att det i uppgiften inte går att finna 
någon historisk anknytning, även om det för den påläste finns en uppenbar sådan. Exempelvis 
går det första exemplet att koppla till Archimedes Sandräknaren och det andra till Erathostenes 
såll för primtal. Sådana uppgifter finns det desto fler av i samtliga böcker, ibland flera per sida. 
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6. RESULTATDISKUSSION 

6.1. HUR ANVÄNDS MATEMATIKENS HISTORIA I UNDERVISNINGEN? 

Av de som svarade på enkäterna angav knappt tre fjärdedelar av eleverna och knappt hälften av 
lärarna att de aldrig eller sällan stött på matematikhistoria i matematikundervisningen. 
Skillnaden i svarsfrekvensen kan dels förstås i hur lärare kontra elever uppfattar frågan och 
svarsalternativen men också att lärarna är mer medvetna om när matematikhistoria tas upp. 
Lärarna har också ett längre perspektiv då de kan ha testat att inkludera mer historia tidigare, 
såsom läraren som testat ett koncept för logaritmer, men där de inte längre använder det 
upplägget. I allmänhet anser sig eleverna ha dålig koll på matematikhistorien, både sett till 
fokussamtalen och enkätundervisningen. Detta är ytterligare en indikation på att 
matematikhistoria inte är något som dyker upp särskilt ofta på matematiklektionerna. 

Under samtalen med såväl lärare som elever ges bilden att matematikhistoria sällan används 
över huvud taget. När det väl dyker upp är det i form av anekdoter eller namedropping, något 
som även enkätsvaren och klassrumsobservationerna visar. Det här stämmer väl med tidigare 
forskning men är också det mest kritiserade sättet att inkludera matematikhistoria på. 

En lärare har alltså testat ett koncept där matematikhistoria inkluderas vid introducerandet av 
logaritmer. Nu verkar han dock ha övergivit konceptet och återgått till sitt vanliga upplägg igen, 
trots att han ansåg att konceptet fungerade bra och att det inte innebar någon extra tid. Det var 
lite svårt att förstå varför han gjort så, troligen för att han ansåg att historieaspekten inte behövs 
för att eleverna ska klara proven och kursen. 

Provens påverkan återkom i alla samtal och intervjuer. Matematikhistoria testas aldrig eller 
ytterst sällan enligt såväl lärare som elever och när det testas behöver eleverna egentligen ingen 
kunskap om den historiska aspekten. Lärarna upplever det svårt att finna ett bra sätt att 
inkludera historia på proven, något de får stöd för av vissa forskare och andra lärare. Det finns 
helt enkelt inget tydligt eller konsekvent sätt att inkludera matematikhistoria på proven idag. 
Till förra kursplanen, LPF94, fanns det kommentarer gällande att det är upp till läraren att 
bestämma vad som ska inkluderas i kurserna, inte skaparna av nationella provet. Detta för att 
det är svårt att finna en enhetlig mall som alla ska följa. Lärarna som deltagit i intervjuerna 
önskar dock det motsatta, alltså att Skolverket eller provskaparna stolpade upp vilka historiska 
aspekter som ska tas upp. Matematikens historia har även så smått börjat dyka upp i de nya 
nationella proven, även om eleverna ännu inte egentligen testas på kunskaper kring 
matematikens historia. 

När det gäller kursböckerna i matematik tycks det vara en fortsättning på den trend som 
startade i och med förra kursplanen: matematikens historia tar allt mer plats, även om det 
varierar böckerna sinsemellan. Förutom historiesidorna och historierutorna kopplat till gällande 
kapitel finns nu även en hel del uppgifter med kopplingar till matematikens historia, både uttalat 
och icke-uttalat. Lärarna är splittrade gällande böckernas skicklighet att ta upp 
matematikhistoria på ett bra sätt. Det är emellertid oklart om de som inte tycker det menar att 
böckerna inte tar upp det på ett bra sätt eller om det är lärarnas förmåga att använda böckerna 
som brister. Det sistnämnda styrks av en av de intervjuade lärarna men också i tidigare 
forskning om användandet av kurslitteratur.  
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6.2. VAD FINNS DET FÖR ATTITYDER TILL INKLUDERING AV HISTORIA? 

Attityderna till inkludering av matematikhistoria i matematikämnet är splittrat positiva och 
negativa, både mellan individer och inom individer. De flesta tycks se flera fördelar med att 
inkludera matematikhistoria, fördelar som på många sätt speglas i bakgrundsavsnittet. Till 
exempel tror både elever och lärare att inslag av matematikhistoria kan lyfta upp det 
meningsfulla med matematikämnet, hjälpa eleverna förstå och lösa problem eller att det vore 
kul mest för variationens skull. Det finns även åsikter om att matematikens historia är viktig för 
matematiken som helhet och tillhör allmänbildningen, något som skulle kunna tolkas som att 
historian är en bit av matematikämnet. 

De nackdelar som elever och lärare tar upp med att använda matematikens historia liknar även 
de, de motargument vi finner i bakgrunden. Lärarna känner inte att de har tillräckligt med 
utbildning och de vet inte hur matematikhistoria ska bedömas på ett bra sätt. Någon elev menar 
att matematikhistoria kan göra mer skada än nytta genom att mest förvirra och alla nämner 
tiden som avgörande faktor, det finns helt enkelt redan så mycket att ta upp att ännu fler 
moment skulle göra ämnet outhärdligt. Argumentet att matematikhistoria inte är matematik 
sades inte rakt ut i större utsträckning men kommentarer som ”Nu är vi klara med den riktiga 
matten, nu kan vi ta historia” eller ”Man behöver inte gå för djup in. Det är ju ändå matte, man 
måste få räkna.” visar på att den åsikten på många sätt genomsyrar såväl elevers som lärares 
attityd till matematikens historia jämfört med riktig matematik. 

Samtidigt som anekdoter och små berättelser verkar vara det vanligaste inslaget av 
matematikhistoria idag, tycks deltagarna i såväl fokussamtalen som lärarintervjuerna relativt 
eniga om att det inte är ett särskilt bra sätt att inkludera historia på. Det är också den mest 
kritiserade metoden då slentrianmässig namedropping riskerar att göra mer skada än nytta 
genom att till exempel skapa kulturchauvinism eller få det att framstå som att matematikvärlden 
består av ett fåtal genier, mest män. Deltagarna i undersökningen vill överlag istället att 
matematikhistoria ska komma mer kontinuerligt och mer kopplat till det område som för 
tillfället berörs. Även detta får stöd av tidigare forskning. 

Lärarna säger sig ha hyfsad eller bra koll på matematikhistorien men under intervjuerna 
kommer det fram att de till viss del känner sig osäkra på hur de ska göra. Matematikhistoria har 
funnits med i de intervjuades utbildning. Samtidigt har de inte fått lära sig om hur 
matematikhistoria ska inkluderas på ett bra sätt, bara vad matematikhistoria kan tänkas vara. 
Återigen finns det likheter med vad forskare och lärare tidigare har lagt fram för motsättningar 
när det gäller lärares förmåga att inkludera matematikhistoria på ett bra sätt, lärarna vet helt 
enkelt inte hur de ska göra. Även om lärarna har koll på vad matematikhistorien består av och 
kanske också varför den bör inkluderas i undervisningen, känner lärarna att de saknar 
kompetens i hur den ska inkluderas. 

Detta märks inte minst på inställningen till att inkludera historia i matematikproven. Såväl 
lärare som elever tycks överlag skeptiska till detta, oavsett om de är positiva till att inkludera 
matematikhistoria i övrigt eller inte. Många elever, och vissa lärare, nämner att matematikens 
historia gärna får vara med som lite ”krydda på moset” under genomgångarna, men när det 
kommer till proven så ska historia lysa med sin frånvaro med hänsyn till den riktiga 
matematiken, räkningen. Samtidigt menar samtliga att matematikens historia måste börja synas 
på proven för att den ska ha en chans att på allvar ta sig in i matematikämnet. 
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6.3. HÖR MATEMATIKENS HISTORIA HEMMA I MATEMATIKÄMNET? 

Såväl elever som matematiklärare förselog vid flera tillfällen att matematikens historia kanske 
passar bättre i historieämnet. Bland annat menade de att historielärare troligen är bättre på att 
prata om historia och att det skulle vara lättare att inkludera matematikhistoria i historieämnet 
där den går att anknyta till andra ämnen. Det här får mothugg av den historielärare som 
intervjuades informellt då han menar att det redan ingår mycket stoff i historieämnet. Dessutom 
kände han sig inte så bekväm att prata om matematik på något djupare plan då det inte var hans 
starkaste ämne. 

Kursplanerna för de båda ämnena ger historieläraren rätt; matematikhistoria hör främst hemma 
i matematikämnet. Till viss del bör historieämnet ta upp matematikens, eller snarare 
naturvetenskapens, historia men i matematikämnet ska ämnets historia genomsyra ämnet då 
det finns med i syfte, centralt innehåll och betygskriterier. 

Om matematikhistoria tas upp i historieämnet istället för matematikämnet så försvinner också 
de fördelar en väl integrerad historia kan medföra för elevers, och lärares, förståelse och 
medvetenhet kring matematik. Dessa fördelar verkar alla parter vara medvetna om. Hur kan då 
det ganska stora motståndet till att inkludera matematikhistoria förstås? 

Mycket av svaren ligger i föregående del om aktörernas attityder till historia i matematikämnet. 
Bland annat ses det som ett stressmoment att försöka föra in ett moment till i ämnet, ett 
moment som enligt många egentligen inte har så mycket med matematik att göra. Dessutom 
verkar det finnas en tradition i hur lärare lägger upp sin undervisning. De lektioner som 
observerades var upplaggda på i princip samma sätt, genomgång av läraren med fokus på teori 
och räkning följt av eget räknande, och målet är hela tiden att eleverna ska prestera på de 
nationella proven. Det är alltså en norm som måste brytas 

6.4. TECKEN PÅ FÖRÄNDRING 

Trots att matematikens historia inte syns i någon större grad i de skolor som deltog i 
undersökningen, finns det tecken på att den får allt mer plats. I och med att historia poängteras 
allt mer i kursplanen börjar lärarna känna sig tvungna att inkludera och i viss mån testa den allt 
mer. En skola har till och med infört en relevansuppgift, även om ingen tycks riktigt nöjd med 
dess utformning. Att historia börjar synas och till viss del testas i de nationella proven tyder 
även det på att det kommer få en allt större plats i klassrummen i framtiden. Kvaliten på 
inkluderingen av historia i nationella provet går dock att ifrågasätta, även om det i 
rättningsmallen står angivet att täcker den historiska aspekten, testas eleverna inte på någon 
kunskap inom historia. Möjligen testas de på förmåga att jämföra två kalendertyper men den 
egentliga historiska aspekten lyser med sin frånvaro. 

Det är svårt att säga om kursböckerna tycks inkludera mer eller mindre historia än förr. Antal 
faktarutor eller historiesidor är ungefär desamma som i den undersökning som Hansson gjorde 
för snart tio år sedan, kanske är det till och med något färre. Den vaksamme finner dock historia 
i såväl uppgifter, temasidor, teorigenomgångar och kapitelinledningar Böckerna har med andra 
ord börjat inkludera matematikens historia i kapitlen och gjort så på ett mer varierat sätt än 
förut, även om det fortfarande är ganska sparsamt. 

Det går emellertid inte att komma ifrån att hur matematikens historia inkluderas och vad som 
tas upp är ganska oförändrat. Det är fortfarande överhängande anekdoter om matematikers liv 
eller kortare texter i inledningen av en uppgift som egentligen inte behövs för att lösa uppgiften. 
Trots att det finns en uppsjö av metoder att inkludera matematikhistoria på tycks de inte tas upp 
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av lärarna i någon större utsträckning. Visserligen har en av de deltagande lärarna testat ett 
historieprojekt, men han återgick till gamla vanor när projektet var avslutat. Eleverna uppfattar 
heller inte den historia som tas upp som kopplad till själva matematiken. 

6.5. METODDISKUSSION – GENERALISERBARHET OCH TROVÄRDIGHET 

Eftersom undersökningen till största delen varit kvalitativ, även om kvantitativa inslag 
förekommit, är det svårt att skriva om generaliserbarhet i ordets vanliga term, det vill säga det 
går inte att säga att resultatet är statistiskt säkerhetställt. Istället består undersökningen av 
flertalet olika metoder, såsom klassrumsobservationer, intervjuer och samtal samt resultat 
studerande av kursböcker. Då resultaten från dessa alla pekar på i princip samma sak, alltså att 
matematikhistoria används i liten grad och på ett marginaliserande sätt, kan undersökningens 
resultat betraktas som generaliserbart. 

Vad kan då sägas om undersökningens trovärdighet? Det är som sagt svårt att säga om resultatet 
skulle bli detsamma om den genomfördes igen på liknande sätt, främst då det undersökta är en 
väldigt föränderlig process, både inom de människor som deltar i undersökningen och den 
levande skoltraditionen som lever i vår skola. Samtidigt visar det sig att resultaten både 
stämmer bra överens mellan de olika skolorna som var med i den här undersökningen samt med 
de undersökningar som tidigare gjorts i Sverige. 

Under intervjuer och fokussamtal har jag uppfattat det som att elever och lärare vågat säga som 
de tycker och de åsikter som kommit fram också finns förankrade i skolan. Eleverna verkade 
uppfatta mig som en utomstående person som inte på något sätt påverkar deras resultat, det var 
exempelvis inte ovanligt att eleverna berättade vad de ansåg om såväl undervisningen som 
själva läraren.  

Hur är det då med arbetets reliabilitet, det vill säga hur de vetenskapliga verktygen använts för 
att få ett så säkert och trovärdigt resultat som möjligt? I och med att flera olika 
insamlingsmetoder av resultat använts får forskaren olika infallsvinklar och kan därigenom 
upptäcka om något resultat verkar sticka ut från de övriga resultaten. Å andra sidan finns det en 
risk att jag som forskare blir för färgad av de tidigare resultaten eller förväntade resultat att jag 
missar avvikelser eller missar att ta vara på slumpinflytelser. Därför har jag försökt att hela 
tiden vara uppmärksam för sådant, framförallt vid fokussamtalen där replikerna snabbt avlöste 
varandra. 

Min påverkan som forskare blev tydlig under de observerade lektionerna. De två gångerna som 
matematikhistoria togs upp nämndes det att det gjordes eftersom jag var där. Frågan är om det 
över huvud taget hade nämnts utan min närvaro. Ju mer vana lärare och elever blev med min 
närvaro, desto mindre verkade min närvaro påverka lektionsupplägget, åtminstone när det 
gällde inkludering av matematikens historia. 
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7. SLUTSATSER OCH FRAMTIDEN 

7.1. SLUTSATSER 

Här kommer frågeställningarna besvaras med några meningar var. Vissa frågor har tydligare svar 
medan andra snarare är tolkningsfrågor, såsom den om huruvida inkludering av matematikens 
historia är fördelaktigt eller ej. 

Vad innebär inslag av matematikens historia i matematikundervisningen för elevers och 
lärares intresse och förståelse?  

Såväl deltagare i den här undersökningen som tidigare rapporter ställer sig övervägande 
positiva till en inkludering av matematikens historia, även om det finns motargument och en 
tidsaspekt som främst rör lärarens planeringstid. De som testat att på ett bra sätt inkludera 
historia har övervägande positiva erfarenheter från detta. Det är emellertid viktigt att lärare 
funderar på hur matematik-historian inkluderas och vilken del och typ av matematikhistorian 
som inkluderas; det räcker inte att bara slänga in några roliga historier då och då. 

Hur inkluderas matematikens historia i den gymnasiala matematikundervisningen i 
Sverige idag? 

Matematikens historia inkluderas inte i någon större utsträckning i dagens skola. När den väl 
dyker upp är det i bagatelliserande och anekdotmässig form. I viss mån börjar lärare och 
kursböcker inkludera mer historia och också göra det på ett lite mer varierande sätt men 
skillnaderna är inte särskilt stora jämfört med hur det såg ut för några år sedan. De nationella 
proven har testat matematikhistoria i viss mån men det har inte krävts några förkunskaper eller 
egentliga insikter i historia för att klara de uppgifter där historia dyker upp. 

Vad anser matematiklärare och elever om att inkludera matematikens historia i 
undervisningen?  

Attityden mot ett inkluderande av matematikens historia är inte helt lätt att förstå sig på. Även 
om såväl lärare som elever ser fördelar med matematikhistoria i undervisningen menar de att 
den inte ska ta allt för stor plats. I vissa fall säger samma personer först att matematikhistoria är 
en del av matematiken, då de pratar om matematik rent allmänt, för att i nästa stund säga att 
den inte är det då det kommer till matematikämnet och vad som ska med på prov. Ämnets 
tradition tycks på många sätt avgöra hur det är upplagt. 

Hur skulle matematikens historia kunna inkluderas för att gagna 
matematikundervisningen? 

För att gagna matematikundervisningen bör historia inkluderas på ett varierande och 
genomtänkt sätt. Beroende på vad lärare har för syfte med inkluderingen finns det olika 
metoder, varav några har presenterats i del 2.3. Ska elevernas intresse primeras kan anekdoter 
passa men de kan också få motsatt effekt genom att bagatellisera historien eller få matematik att 
verka elitistisk. Läraren kan också välja att låta eleverna lösa problem med äldre metoder för att 
eleverna ska förstå de viktiga faktorerna i problemlösning, låta eleverna genomföra 
gruppdiskussioner kring historiska händelser, se på film, göra elevarbeten och mycket mer. 

Är det matematikens, som ämne, uppgift att ta upp den historiska aspekten av 
matematiken? Uppfylls det som står i kursplanen idag? 
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Såsom kursplanerna idag är utformade råder ingen tvekan om att matematikhistoria ska ingå i 
kursen och dessutom bedömas. Även om det råder delade meningar om huruvida matematikens 
historia är en del av matematiken eller ej, bör historia finnas med i matematikundervisningen 
och även i prövningen. I dagsläget uppfylls inte detta, varken i klassrummet eller i nationella 
proven, men det finns vissa, om än svaga, tecken på att det här håller på att förändras.  

7.2. VAD MÅSTE TILL FÖR FÖRÄNDRING? 

Idag följs alltså inte de riktlinjer som Skolverket givit i kursplanerna för gymnasiematematiken. 
Här följer några förslag på vad som kan göras för att detta ska förändras, baserat på vad som 
kommit upp i undersökningen: 

 Stolpa upp vilka aspekter som ska ingå i kursen. De lärare som deltagit i kursen är 
ganska eniga om denna punkt, det är idag svårt för den enskilde läraren att riktigt veta 
vad som ska tas med av matematikens historia vilket ofta får till följd att det blir i princip 
inget alls. Skulle Skolverket alternativt skaparna av de Nationella Proven stolpa upp 
riktlinjer för vad som ska inkluderas finns det visserligen en risk att lärare känner sig för 
styrda och delar av den historiska mångfalden går förlorad. Å andra sidan kan det här 
vara ett sätt att både hjälpa lärarna att bättre följa kursplanen och samtidigt i längden 
ändra traditionen för matematikundervisningen. 

 Menar Skolverket allvar med att matematikens historia ska testas och betygssättas, bör 
den få större plats i nationella proven. Frågorna ska inte bara innehålla historia utan 
även på något sätt testa den. 

 Lärarna som deltog i studien kände sig överlag hyfsat insatta i matematikens historia. 
Däremot tycks det finnas en gemensam osäkerhet när det kommer till att inkludera den, 
de vet helt enkelt inte hur de ska göra. Därför bör det ingå ett moment i 
lärarutbildningen eller fortbildningen där det tas upp hur matematikens historia kan 
inkluderas, inte bara en kurs i ren matematikhistoria.  

7.3. FÖRHOPPNING OM FRAMTIDA FORSKNING 

I kursplanerna för gymnasiematematiken är det egentligen matematikens kulturhistoria som 
emfaseras. Det finns däremot inte så mycket litteratur eller annat material för den som vill 
fördjupa sig i det. Därför vore det trevligt om någon ville sätta tänderna i att ta fram ett arbete 
om matematikens kulturhistoria, extra trevligt vore det om denna person gjorde det kopplat till 
gymnasiematematiken. 

Redan idag finns det en del färdigt framtagna koncept där matematikens historia integreras. Det 
är dock något mer sparsamt när det kommer till sådana koncept som är anpassade till den 
svenska gymnasiematematiken. Bifogat denna rapport finns några förslag på hur sådana 
koncept skulle kunna se ut och vilka typer av uppgifter och upplägg det skulle kunna innehålla. 
Därför vore det intressant om någon kunde ta fram ett mer omfattande koncept för ett upplägg 
där matematikens historia inkluderas. 

Det finns som sagt många didaktikforskare och lärare som menar att matematikens historia i 
matematikundervisningen gynnar såväl elever som lärare. Samtidigt finns det inte så många 
undersökningar som verkligen visar på det resultatet direkt, framförallt inte från Sverige. Därför 
är det önskvärt att någon inom kort genomför en gedigen undersökning där matematikhistoria 
integreras på ett genomtänkt sätt och sedan, med såväl fokussamtal, enkätundersökningar och 
jämförande av provresultat med en kontrollgrupp, kontrollerar om det verkligen går att säga om 
matematikhistoria i undervisningen gör någon skillnad eller ej. 
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BILAGA 1: ELEVENKÄTER 

 
Fråga 1: På en skala från 1 till 5, där 1 är otroligt tråkig och 5 jättekul, hur rolig tycker du att 
innehållet i matematikundervisningen på gymnasiet?  

       1                     2              3      4      5 

Resultat:  

1: 8 kryss 2: 14 kryss 3: 58 kryss 4: 39 kryss 5: 7 kryss 

Fråga 2: På en skala från 1 till 5, där 1 är helt oviktig och 5 mycket viktig, hur viktig tycker du att 
innehållet i matematikundervisningen på gymnasiet?  

       1                     2              3      4      5 

Resultat: 

1: 1 kryss 2: 11 kryss 3: 25 kryss 4: 59 kryss 5: 30 kryss 

Fråga 3: Vad är matematik för dig? Välj de fem alternativ du tycker passar bäst! 

      Att studera generella strukturer och mönster           Grunden för samhällets utveckling    

      Ett verktyg för att formulera och lösa problem        Ett hjälpmedel för att klara vardagssysslor 

      Ett språk            En lek          Ett nöje          Ett hantverk         En konstform            Att räkna  

      En del av vår kultur och historia         Fantasier, gissningar och galna idéer           Ett skolämne 

      En metod för att beskriva och analysera abstrakta samband          En vetenskap 

      En samling av logiska samband          Läran om tal, geometriska figurer och funktioner   

      Något annat, nämligen: ______________________________________________ 
 
Resultat: 

Att studera gen.: 29 kryss Grunden för sam.: 30 kryss Ett verktyg för…: 106 kryss  
Ett hjälpmedel: 27 kryss Ett språk: 21 kryss En lek: 2 kryss 
Ett nöje: 9 kryss Ett hantverk: 10 kryss En konstform: 9 kryss 
Att räkna: 55 kryss Kultur och historia: 17 kryss  
Fantasier etc: 7 kryss Ett skolämne: 62 kryss En metod för…: 50 kryss  
En vetenskap: 56 kryss En samling av…: 49 kryss Läran om tal etc: 69 kryss 

Något annat: 8 kryss 

Nämligen: ”ibland en plåga”, ”Grunden till 99 % av världen”, ”En byggsten i grunden för vårt 
samhälles utveckling”, ”Ett anonymt sätt att uttrycka sig, på gott och ont”, ”Ett sätt att träna vår 
hjärna i logiskt och kritiskt tänkande”, ”grunden till dagens teknologi & grunden till 
programmering”, ”ett verktyg”, ”För enkelt” 
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Fråga 4: Hur bra koll tycker du att du har på matematikens historia; hur den har vuxit fram och 
utvecklats/förändrats genom åren?  

      Noll koll             Dålig koll           Hyfsad koll           Bra koll          Stenkoll 

Resultat: 

Noll koll: 12 kryss Dålig koll: 70 kryss Hyfsad koll: 38 kryss 
Bra koll: 6 kryss Stenkoll: 0 kryss 

Fråga 5: Hur mycket matematikhistoria har du stött på i matematikundervisningen på 
gymnasiet? 

      Inget alls            Fåtal gånger          Ibland           Minst varannan lektion          Varje lektion 

 
Resultat: 
Inget alls: 9 kryss Fåtal gånger: 84 kryss Ibland: 31 kryss 
Minst varannan lektion: 1 kryss Varje lektion: 1 kryss 

 
Fråga 6: Skulle du vilja ha med mer eller mindre matematikhistoria i undervisningen?  

      Mindre               Mer                     Bra som det är 

Resultat: 
 Mindre: 10 kryss Mer: 37 kryss  Bra som det är: 76 kryss 

 

Fråga 7a: Vilken matematikkurs läser du just nu? ______________________________________ 

Fråga 7b: Vad fick du för betyg i den kursen? _________________________________________ 

 

Fråga 8: På vilket sätt har du stött på matematematikens historia i matematikundervisningen 
under gymnasiet? (du kan kryssa i flera alternativ)  

         Historier om matematikers liv            Kopplingar till historiska händelser  

         Kopplingar till naturvetenskapliga ämnens historia (kemi, fysik, biologi, teknik etc) 

         Kopplingar till icke naturvetenskapliga ämnens historia 

         Små berättelser lite då och då            Projektuppgifter (bara inom matte)  

         Projektuppgifter (med andra ämnen)             Inlindat i uppgifterna i matteboken 

         Annat nämligen _____________________________________ 

          Inte alls 
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Resultat: 

Historier: 22 kryss  Kopplingar till hist.: 28 kryss  
Kopplingar till NV: 45 kryss  Kopplingar till icke NV: 4 kryss  
Små berättelser: 66 kryss  Projektuppg (ma): 29 kryss 
Projektuppg (andra ämnen): 8 kryss Inlindat i uppg: 40 kryss  
Inte alls: 0 kryss  Annat: 25 kryss 

Nämligen: ”Vissa sidor i boken”, ”Typ i grundskolan om siffror, grekerna osv”, ”När vi lär oss en 
ny formel kan vi får reda på lite om personen”, ” Vissa väsentliga matematiker ex Pythagoras”, 
”gamla sätt att lösa uppgifter på.”, ”gamla metoder att lösa uppgifter på”, ”I genomgångar av 
olika kapitel. (Vem kom på vad)”, ”information i matteboken” (2 st), ”Varför olika räknesätt 
uppfanns”, ”förklaringar om hur man kom fram till olika samband”, ”genom förklaringar av 
snarlika metoder”, ”hur matematiken växt fram”, ”Relevansuppgift” (2 st), ”uppsattsuppgift” 
(sic), ”Saker som t.ex. phytagoras sats”, ”Faktarutor i matteboken”, ”Relevansuppgiften” (2 st), 
”Miniräknarens historia” (2 st), ”Läraren har berättat”, ”någon gång har vi hört det iaf”, ”veta 
vem som kom fram till en viss formel. Endast namn o år” 

Fråga 9: Hur skulle du vilja att matematikens historia ingick i ämnet matematik? (du kan kryssa 
i flera alternativ) 

         Historier om matematikers liv           Kopplingar till historiska händelser  

         Kopplingar till naturvetenskapliga ämnens historia (kemi, fysik, biologi, teknik etc) 

         Kopplingar till icke naturvetenskapliga ämnens historia 

         Små berättelser lite då och då           Projektuppgifter (bara inom matte)  

         Projektuppgifter (med andra ämnen)            Inlindat i uppgifterna i matteboken 

         Annat nämligen _____________________________________ 

          Inte alls 

Resultat: 
Historier: 28 kryss  Kopplingar till hist.: 53 kryss  
Kopplingar till NV: 46 kryss  Kopplingar till icke NV: 16 kryss  
Små berättelser: 49 kryss  Projektuppg (ma): 29 kryss 
Projektuppg (andra ämnen): 10 kryss Inlindat i uppg: 28 kryss  
Inte alls: 14 kryss  Annat: 10 kryss 

Nämligen: ”vet ej” (2 st), ” för att öka förståelsen för vad vi gör och hur det har ett samband med 
saker vi gör. (genom att förstå hur det är bevisat kan åtminstone jag förstå samband bättre).”, 
”Se ovanstående” (syftar till kommentaren: I genomgångar av olika kapitel. (Vem kom på vad)), 
”information i matteboken”, ”det som har relevans/är intressant” (med en pil till alternativet 
"Små berättelser lite då och då"), ”separat kurs/inriktning”, ”Kolla på film” (2 st), ”Kolla nån film”  

 

 

 



64 
 

Fråga 10: På vilket sätt tar de kursböcker ni använder upp matematikens historia? (Du kan 
svara på flera alternativ) 

        Faktarutor              Det finns med i början av kapitel          Det finns med i vissa uppgifter 

        Det tas med när boken introducerar nya begrepp/metoder       Det finns med som aktiviteter 

        Inte alls               Vet inte  

Kommentar:___________________________________________________________  

Resultat: 

Faktarutor: 75 kryss  I början av kapitel: 16 kryss  
I uppgifter: 27 kryss  Vid introduktion av nya begrepp/metoder: 32 kryss 
Som aktiviteter: 32 kryss  Inte alls: 3 kryss 
Vet inte: 22 kryss 

Kommentarer: ”(inte alls?)” 

6 elever har kryssat ”början” och skrivit dit ”slutet” på alternativ 2. 

Fråga 11: Är du kille, tjej eller något annat? 

         Kille             Tjej              Något annat            Vill ej uppge 

Resultat: 

Kille: 51 kryss Tjej: 58 kryss 
Något annat: 15 kryss Vill ej uppge: 2 kryss 
 

Fråga 12: Har du några övriga kommentarer? 

Alternativ som ”Nej”, ”Nej.”, ”Nope!”, ”Nej!” och så vidare (20 st) 
”Hej!” (2 st) 
”Matte är mitt favoritämne.” 
”Pedagogiken i matten (i nästan alla ämnen) i gymnasiet är urusel! Jag vet inte ens om et bored 
kallas pedagogik då läraren predikar timmar ut och timmar in helt utan att observera elevernas 
reaktioner. När lektionen är slut upphör kommunikationen och eleverna förväntas kunna det 
eller lösa problemet själva. Det går också alldeles för snabbt fram så för att få ett bra betyg krävs 
att lära sig snabbt vilket gör att man glömmer snabbt. Och ett sådant samhälle vill vi inte ha... 
eller vill vi...??!!?” 
”Jag personligen tyckte att matematiken på grundskolan var roligare än nu på gymnasiet.” 
”Matten kan kännas lite väl enformig. Jag skulle vilja applicera problem och sådant på verkliga 
saker så man förstår mattens betydelse i praktiken ännu mer.” 
”Nja. Jag undrar mest varför matematikens historia är så viktig?” 
”Vi hade mer faktarutor om matematikens historia i grundskolan!” 
”Förstår inte riktigt varför matematikens historia är relevant.” 
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BILAGA 2: LÄRARENKÄTER 

 

Fråga 1: Hur länge har du undervisat inom matematik i gymnasiet? 

      < 3 år             3-10 år            10-20 år.          20-30 år.          > 30 år 

Resultat: 

< 3 år: 2 st. 3-10 år: 4 st. 10-20 år: 5 st. 20-30 år: 0 st.  >30 år: 1 st. 

 
Fråga 2: Är du behörig lärare idag? 

       Ja                    Nej  Vill ej uppge 

Resultat: 
Alla svarade Ja. 
 
Fråga 3: På en skala från 1 till 5, där 1 är helt ointressant och 5 mycket intressant, hur intressant 
tycker du att innehållet i matematikundervisningen på gymnasiet? 

       1                     2             3     4     5 
 
Resultat: 
1: 0 st 2: 0 st 3: 3 st 4: 4 st 5: 5 st 
 
Fråga 4: Hur viktig tycker du att matematiken i skolan är, 1 är helt oviktig medan 5 är mycket 
viktig? 

       1                     2              3      4      5 
 
Resultat: 
1: 0 st 2: 0 st 3: 0 st 4: 5 st 5: 7 st 

Fråga 5: Vilken grad av relevans har skolmatematiken för dagens samhälle, där 1 är ingen 
relevans medan 5 är mycket hög relevans?  

       1                     2             3     4     5 
 
Resultat: 

1: 0 st 2: 0 st 3: 1 st 4: 9 st 5: 1 st 

En lärare svarade inte på denna fråga 
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Fråga 6: Vad är matematik för dig? Välj de fem alternativ du tycker passar bäst! 

      Att studera generella strukturer och mönster           Grunden för samhällets utveckling    

      Ett verktyg för att formulera och lösa problem         Ett hjälpmedel för att klara vardagssysslor 

      Ett språk            En lek         Ett nöje           Ett hantverk         En konstform           Att räkna  

      En del av vår kultur och historia            Fantasier, gissningar och galna idéer           Ett skolämne 

      En metod för att beskriva och analysera abstrakta samband           En vetenskap 

      En samling av logiska samband          Läran om tal, geometriska figurer och funktioner   

      Något annat, nämligen: ______________________________________________ 

Resultat: 
Att studera gen.: 8 kryss Grunden för sam.: 2 kryss Ett verktyg för…:  11 kryss  
Ett hjälpmedel: 4 kryss Ett språk: 5 kryss En lek: 0 kryss 
Ett nöje: 3 kryss Ett hantverk: 4 kryss En konstform: 2 kryss 
Att räkna: 0 kryss Kultur och historia: 3 kryss Fantasier etc: 1 kryss 
Ett skolämne: 0 kryss En metod för…: 8 kryss En vetenskap: 4 kryss 
En samling av…: 2 kryss Läran om tal etc: 3 kryss Något annat: 0 kryss 

Fråga 7: Hur mycket matematikhistoria tar du upp i din matematikundervisning? 

      Inget alls            Fåtal gånger          Ibland           Minst varannan lektion         Varje lektion 

Resultat: 
Inget alls: 1 Fåtal gånger: 4    Ibland: 6 Minst varannan lektion: 1 Varje lektion: 0 

Fråga 8: När du väl tar upp matematikens historia, på vilket sätt gör du det då? (du kan kryssa i 
flera alternativ) 

         Historier om matematikers liv           Kopplingar till historiska händelser  

         Kopplingar till naturvetenskapliga ämnens historia (kemi, fysik, biologi, teknik etc) 

         Kopplingar till icke naturvetenskapliga ämnens historia 

         Små berättelser lite då och då           Projektuppgifter (bara inom matte)  

         Projektuppgifter (med andra ämnen)          Inlindat i uppgifterna i matteboken 

         Annat nämligen _____________________________________ 

         Inte alls 

 

Resultat: 
Historier: 7 kryss Kopplingar till hist.: 2 kryss  Kopplingar till NV: 8 kryss 
Kopplingar till icke NV: 2 kryss Små berättelser: 7 kryss Projektuppg (ma): 2 kryss 
Projektuppg (andra ämnen): 0 kryss Inlindat i uppg: 2 kryss Inte alls: 1 kryss 

Annat: 1st, nämligen ”Visa film” 
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Fråga 9: Hur pass mycket brukar matematikproven testa kunskap om matematikens historia? 

      Aldrig            Ytterst sällan           Någon gång per kurs     

      C:a en uppgift per prov                Flera uppgifter per prov 

Resultat: 
Aldrig: 9 st Ytterst sällan: 3 st Övriga: 0 st 

Fråga 10: Hur bra koll tycker du att du har på matematikens historia; hur den har vuxit fram 
och utvecklats/förändrats genom åren?  

      Noll koll             Dålig koll           Hyfsad koll          Bra koll           Stenkoll 

Resultat: 
Noll koll: 0 st Dålig koll: 1 st   Hyfsad koll: 7 st   Bra koll: 4 st    Stenkoll: 0 st 

Fråga 11: Skulle du vilja ha med mer eller mindre matematikhistoria i undervisningen?  

       Mindre               Mer                     Bra som det är 

Resultat: 
Mindre: 0 st Mer: 7 st Bra som det är: 5 st 

 
Fråga 12: Känner du att du har tillräckligt med tid för att få med så mycket matematikens 
historia i undervisningen som du vill? 

      Ja, alltid              Nja, ibland          Nej, aldrig 

Resultat: 
Ja, alltid: 2 st Nja, ibland: 2 st   Nej, aldrig: 8 st 

 
Fråga 13: Känner du att du har tillräckligt med utbildning och kunskap för att få med så mycket 
matematikens historia i undervisningen som du vill?  

       Ja                         Nej  

Resultat: 
Ja: 7 st Nej: 5 st 

 

Fråga 14: Hur ska matematikhistoria ingå i ämnet matematik enligt kursplanerna, tolkar du? 

      Inget alls            Litegrann          En hel del          Det ska genomsyra innehållet          Vet inte 

Resultat: 

Inte alls: 0 st Litegrann: 9 st   En hel del: 2 st   Det ska genomsyra innehållet: 0 st   Vet inte: 1 st 
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Fråga 15: På vilket sätt tar de kursböcker ni använder upp matematikens historia? (Du kan 
svara på flera alternativ) 

        Faktarutor           Det finns med i början av kapitel           Det finns med i vissa uppgifter 

        Det tas med när boken introducerar nya begrepp/metoder        Det finns med som aktiviteter 

        Inte alls Kommentar:___________________________________________________________ 

Resultat: 
Faktarutor: 12 st     Det finns med i början av kapitel: 1 st  
Det finns med i vissa uppgifter: 5 st Introduktion i boken: 5 st 
Aktiviteter: 5 st  Inte alls: 1 st 

Den lärare som kryssat för ’inte alls’ har även kryssat i ’faktarutor’ och ’aktiviteter’. 
En lärare har kommenterat: ”Ett historieavsnitt avslutar varje kapitel” 
 
Fråga 16: Tycker du att det kursmaterial som finns för ämnet matematik inkluderar 
matematikens historia på ett bra sätt? 

         Ja                         Nej             Vet inte 

Resultat: 
Ja: 5 st Nej: 4 st Vet inte: 3 st 

Fråga 17a: Skulle du vilja att det fanns mer material som berör matematikens historia (eller att 
böckerna gör det på ett annorlunda sätt)? 

         Ja                         Nej             Vet inte 

Resultat: 
Ja: 7 st Nej: 0 st Vet inte: 5 st 

Fråga 17b: Om ja, hur skulle det kunna se ut? 

”Även som någon sorts aktivitet där eleven får sätta sig in i den historiska personens verk och 
deras begränsningar.” 
”Mer koppling till uppgifter. Aktiviteter.” 
”Historiskt sammanhang, samarbete med historieämnet.” 
”En samlad plats på Internet där jag kan hämta info och inspiration om matematikens historia.” 
”Mer material, gärna laborativt. Det behövs även mer tid till att arbeta utanför det mer 
"räknetekniska".” 
”Då det är en del av kursen borde det inte ligga i böckernas faktarutor. Dessa är mer för den 
intresserade eleven att läsa på egen hand. Historia borde bakas in i uppgifter oftare. Kanske som 
fakta/teori-frågor och inte bara som räkneuppgifter.” 

Övriga kommentarer 

”Begränsad tid och nationella provs styrande verkan är de viktigaste skälen till att så lite av 
matematikens historia behandlas i kurserna.” 
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BILAGA 3: EXEMPEL PÅ INKLUDERING AV MATEMATIKENS 
HISTORIA 

Här följer några tips på hur matematikens historia kan inkluderas i matematikundervisning. 
Rubriksättningen är hämtad från rapportens del 2.3. Tanken är att lärare ska kunna välja något av 
tipsen för sig eller på något sätt kombinera det hela. Mycket nöje! 

KORTA TEXTER KRING HISTORIA, ANEKDOTER 

Det finns en hel uppsjö av böcker med kortare texter om matematikens historia, i såväl 
kursböcker, böcker om matematikhistoria i allmänhet, böcker specialiserade på den 
underhållande delen av matematikhistoria och på internet. Här följer några tips om information 
och texter och texter kan finnas: 

 The MacTutor History of Mathematics arcive: http://www-groups.dcs.st-
and.ac.uk/history/index.html. En skatt för den som vill finna texter om matematiker, 
epoker, olika matematiska områden och mycket mer. Det går även att gotta in sig i 
dagens matematiker för den som vill veta vem som föddes och dog på dagens datum. 
Vilken matematiker delar du födelsedag med? På engelska. 

 The Famous People: http://www.thefamouspeople.com/mathematicians.php. Här samlas 
texter om de mer kända matematikerna. På engelska. 

 Olsson, Stig. (1999) ”Matematiska nedslag i historien”, Solna: Ekelunds förlag AB. En bok 
helt på svenska med diverse nedslag i matematikens historia. Innehåller såväl texter om 
matematiker, epoker och områden som mer underhållande anekdoter. På svenska 

 Blatner, David. (1997) ”Pi det fantastiska talet”, Stockholm: Svenska Förlaget. En liten 
bok om just talet π, dess uppkomst och utveckling. Lättläst och trevlig. Finns på både 
svenska och engelska. 

 Unenge, Jan. (1997) ”Människorna bakom matematiken”, Lund: Studentlitteratur. En 
samling texter om olika matematikers liv med deras matematiska gärningar och deras liv 
i övrigt. Många av texterna finns även i Nämnarens arkiv. På svenska. 

 Ulin, Bengt. (2002) ”Problemlösning i symbios med matematikhistoria”, Solna: Ekelunds 
Förlag AB. I boken tar författaren upp såväl kulturer som människor som har arbetat 
med och runt matematik genom åren. Till boken hör också ett häfte med uppgifter 
kopplade till texterna. På svenska. 

 Tidningen Nämnaren har en hel radda med artiklar om matematikens historia och 
tankar om hur den kan inkluderas, sök på http://ncm.gu.se/artikelsok. 

ELEVARBETEN OM MATEMATIKENS HISTORIA 

 När började människan använda π? Alternativ: a) cirka 2000 f.v.t. b) cirka 200 f.v.t. c) 
cirka 1700 e.v.t. Uppgift utvecklad för arbetets fokussamtal. Alla svar kan tolkas som 
korrekta beroende på hur frågan tolkas.  

 En idé som kom upp i undersökningen var att låta eleverna göra elevarbeten under 
terminens gång och kontinuerligt presentera dem. Varje vecka får en eller två elever 
förbereda någonting kring historian bakom vad som berörs för tillfället. Det kan handla 
arbeten om personer eller kulturer som arbetat med det område som för tillfället, hur 
samhället påverkats/påverkas av kunskaper inom området eller om historiska problem 
inom området. Eleverna presenterar det här på lämpligt sätt, exempelvis genom en fem 
minuter lång presentation, inlämning eller kombination. Det är viktigt att detta bedöms 
på ett bra sätt så att eleverna tar momentet seriöst. 

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/index.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/index.html
http://www.thefamouspeople.com/mathematicians.php
http://ncm.gu.se/artikelsok


70 
 

Det finns en rad upplägg för elevarbeten som inkluderar matematikens historia, se bland annat 
History of Mathematics Education av Fauvel & van Maanen (2000) och Petrén (2007). Till 
exempel kan eleverna få redovisa eller skriva om hur matematik och astronomi har växelverkat 
genom åren, se bland annat Olsson (1999, sid 198f).  

UPPGIFTER OCH PROBLEM FRÅN FÖRR 

Här följer en rad förslag på uppgifter med historisk anknytning. Därefter ges några tips på var 
det går att finna ännu fler. 

 ”En mängd och dess fjärdedel ger tillsammans 15. Hur stor är mängden?” (Ulin, 2002, sid 
42) Uppgift nr 26 i Rhindpapyrusen. Löstes från början genom att testa med enklaste 
mängden med ett heltal som fjärdedel: 4. Det gav lösningen 5, en tredjedel av femton. 
Genom att testa med att tredubbla 4 fås den korrekta lösningen 12. 

 ”Jag fann en sten [men vägde den inte]; sedan jag ökat dess vikt med en sjundedel och 
därefter ökat [den nya vikten] med en elftedel vägde jag stenen: den vägde då 1 ma-na. 
Vad vägde stenen från början?” (Ulin, 2002, sid 43) 1 ma-na = 60 gin, 1 gin = 180 gin. 
Uppgift från de babyloniska urkunderna. Här får eleverna möjlighet att fundera över 
varför babylonierna delar upp sina vikter som de gör (talbas 60). Ulin pekar på att 
uppgiften är av artificiellt slag men att detta bara är fördelaktigt, även konstlad 
skolmatematik har en lång och gedigen historia. 

 Exempel på hur gammal Diofantos blev enligt ett grekiskt epigram: ”hans barndom 
varade 1/6 av hans liv, hans skägg började växa efter ytterligare 1/12, efter 1/7 gifte han 
sig och hans son föddes fem år senare. Sonen blev häften så gammal som fadern och 
denne dog fyra år efter sin son.” (Unenge, 1997, sid 33) 

 The Baby Gauss problem. Ett klassiskt problem som den unge Gauss ska ha löst på ett 
smidigt sätt redan som barn (lösningsmetoden är dock äldre än så). Gauss lärare ska en 
dag ha känt sig lite less eller sliten och därför tagit fram en uppgift som skulle hålla 
eleverna sysselsatta ett bra tag: beräkna summan av de första 100 positiva heltalen, 
alltså 1 +2 +3 + … + 99 + 100. Gauss ska då snabbt ha löst uppgiften genom en snillrik 
metod. Han parade ihop talen som gav summan 101, alltså 1 + 100, 2 + 99, 3 + 98 och så 
vidare ända till 50 + 51. Detta blev totalt 50 par. Summan av dessa par måste alltså vara 
detsamma som 50*101 = 5050 (Bellomo & Wertheimier, 2010, sid 20; Ulin, 1998, sid 
31). Låt eleverna kolla om det går att lösa andra summor av talföljder på liknande sätt 
och därefter diskutera varför det fungerar. 

 ”Man kan gärna ge uppgifter på andra talsystem, t ex mayakulturens system där basen 
var 20. Av stort värde är att låta elever i 15-årsåldern skapa ett eget talsystem, gärna 
med 5 som bas, och låta dem på egen hand utveckla tekniken för olika algoritmer.” (Ulin, 
2002, sid 43) 

 ”När Sissah ibm Dahir visade sin uppfinning schackspelet för sultanen Shihram blev 
denne så glad att han gav order om att placera schackbrädet i ett tempel. Dessutom fick 
ibn Dahir önska sig vad han ville som tack för den förträffliga uppfinningen. Ibn Dahir 
bad då att bli belönad med enbart ris: ett riskorn för den första rutan på brädet, två för 
den andra, fyra för den tredje, åtta för den fjärde, och så vidare. Sultanen tyckte att han 
kom billigt undan och accepterade snabbt önskemålet. Han gav order till sina hovmän att 
räkna ut mängden ris och ge det till ibn Dahir. Kunde sultanen uppfylla Sissah ibn Dahirs 
önskan?” (Vaderlind, 2003, sid 92), hämtat från Kitab Wafayat al-Ayan från 1256, men 
uppgiften är troligen ännu äldre då schackspelet är minst 700 år äldre 

 ”En rätvinklig triangel har area A och omkrets 2p. Hur lång är hypotenusan, uttryckt i A 
och p?” (Ulin, 2002, sid 44) En uppgift formulerad av självaste Isaac Newton. 
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 De Mérés problem: Varför vinner man i längden om man slår vad om att man kommer få 
minst en sexa på fyra tärningskast men förlorar om man slår var om att man med 24 kast 
av två tärningar minst en gång får två sexor? (Unenge, 1997, sid 52), löstes i en 
brevväxling mellan Fermat och Pascal.  

BOKTIPS 

 Ulin, Bengt. (2002) ”Problemlösning i symbios med matematikhistoria”, Solna: Ekelunds 
Förlag AB 

 Vaderlind, Paul. (2003) ”Klassisk nöjesmatematik – 111 tankenötter och deras historia”, 
Stockholm: Svenska Förlaget  

 Katz, Victor J. (2009) A History of Mathematics – An Introduction, 3rd Edition, Boston: 
Addison- 

HISTORISKA PROBLEM SOM VÅLLAT PROBLEM 

 Ett klassiskt problem är att mäta sträckor exakt. Hur ska exempelvis en kuststräcka 
beräknas? Beroende på hur detaljerat den mäts kan den bli hur lång som helst. Detta i 
sinom tid upphov till begreppet fraktaler. (Se Thompson (1984) och How Long is a Piece 
of String? http://www.youtube.com/watch?v=231AKaNr1AY).  

 Hur ska π bestämmas? Se rapporten. 

Följande exempel är hämtade från Wikipediasidan om olösta problem, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Olösta_matematiska_problem. Märk att några problem faktiskt 
blivit lösta på senare år. 

 Fermats stora sats, alternativt Fermats sista sats, formulerades redan på 1600-talet men 
bevisades så sent som 1990-talet. Satsen säger att diofantiska ekvationer av typen xn + yn 
= zn inte har positiva heltalslösningar för n större än 2. För n=2 fås däremot en massa 
lösningar. 

 Finns det oändligt många Sophie Germainprimtal? För ett sådant primtal, p, är även 
2p+1. 

 Finns det oändligt många primtalstvillingar, alltså två primtal med differensen 2? 

 Ett av de mest spännande bevisen är det för fyrfärgssatsen, som säger att det behövs 
högst fyra färger för att färglägga en geografisk karta så att inga angränsande områden 
har samma färg. Satsen bevisades 1976 men accepterades inte av alla då det 
genomfördes av en dator som testade de nästan 2000 som alla situationer kan 
sammanfattas till. Perfekt för att diskutera vad som egentligen är ett bevis och hur bevis 
måste se ut. 

HISTORISKA MISSTAG, ALTERNATIVA SYNSÄTT MED MERA 

Skepsisen mot negativa tal har redan avverkats i rapporten men även andra typer av tal har 
mötts av motstånd. Exempelvis ska reella, icke-rationella tal ha motverkats av Pythagoréerna till 
den milda grad att den medlem som ifrågasatte detta dränktes. Även icke-reella tal, det vi idag 
kallar komplexa tal, togs inte direkt emot med öppna armar. Perfekt för en klassrumsdiskussion, 
låt eleverna diskutera varför det funnits sådant motstånd i matematikvärlden? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=231AKaNr1AY
http://sv.wikipedia.org/wiki/Olösta_matematiska_problem
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EXPERIMENTELL MATEMATIK 

”Kanske borde det finnas ett talsystem i seriefigursvärlden som bygger på basen åtta. Titta efter 
så ser ni att Kalle Anka och hans vänner bara har fyra fingrar på varje hand. Detta talsystem 
kanske dina elever kan beskriva och hitta på tecken till?” (Larsson & Larson, 2011, sid 52). Låt 
eleverna ta fram nya multiplikations- och additionstabeller för detta nya system. Vilka för- och 
nackdelar har det nya talsystemet? 

LEKAR OCH SPEL 

Talsystemsdebatten: Eleverna delas in i grupper där varje grupp ska försvara ett talsystem (det 
binära, det decimala, det hexadecimala, det hexagesimala etcetera). Efter att ha fått någon eller 
några lektioner på sig att förbereda sig debatterar de i smågrupper eller i helklass om för- och 
nackdelar med respektive talstystem. 

FILMER, PODCASTS OCH VISUELLA MEDEL 

 The Story of Maths (2008) BBC. Dokumentär i fyra delar á en timme om matematiken i 
olika kulturer och tider. Roligt och lättförståeligt på engelska. Finns på Youtube. 

 Berget på månens baksida (1983). Svensk film om matematikern Sonja Kovalevsky. 

 Numberphile, kanal på Youtube med kortare filmer om allt möjligt inom matematik. Här 
finns något för alla. Varning för den intresserade är risken för att fastna. 

 A Brief History of Mathematics (2010). Podcast från BBC i tio delar om olika matematiker, 
fokus på några av de stora namnen från 1600-talet och framåt. Varje avsnitt är runt en 
kvart långt på engelska. 

 Om Matematik (2011) från Filosofiska rummet i P1. Ett podcastavsnitt på 41 minuter där 
fysikern Ulf Danielsson och matematikern Gunnar Berg pratar med programledaren 
Peter Sandberg om vad matematik är ur ett filosofiskt perspektiv. På svenska. 


