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Abstract 

 

This master thesis deals with the use of the history of mathematics in teaching mathematics in 

Swedish gymnasium schools. A “gymnasium” in Sweden (not to be confused with a gymnastics 

school) is a type of school which consists of three years, after nine years of elementary school. 

The main focus of this thesis is to investigate how mathematics teachers can integrate historical 

aspects of mathematics into their classes, and to give concrete examples of such integration. This 

thesis illustrates, above all, an integration of mathematics history with problem solving, where 

problems are selected so that they are relevant to the syllabus and can be connected to important 

mathematicians in history as well as how mathematics itself has evolved through the ages. 
The questions to be answered in this thesis concern which mathematical problems that may serve 

as a basis for discussion in the classroom and how teachers may illuminate the historical 

connections contained in each discussed problem. The proposed problems and connections are 

compiled in a compendium which is meant to be read by mathematics teachers teaching at 

gymnasiums.  

The methods which have been used to produce the compendium are partly literature study of 

earlier works about mathematics and mathematics didactics in relation to mathematical history, 

partly qualitative interviews with experienced mathematics teachers at gymnasiums. The 

interviewed teachers read selected parts of the prototypal compendium and gave opinions and 

suggestions of improvement so that the final compendium would work well for the meant target 

group. 

Despite the fact that the compendium is not a textbook, a certain pedagogical quality is to be 

attained. The compendium should convey the history of mathematics in a clear and concise 

manner, where the involved mathematical problems and historical connections should be 

experienced as interesting and meaningful for mathematics teachers. 
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Sammanfattning 

 

Detta arbete handlar om matematikens historia i matematikundervisningen på gymnasienivå. 

Huvudsyftet är att undersöka hur matematiklärare kan integrera historiska aspekter i sina 

lektioner och att ge konkreta förslag för hur detta kan göras. Arbetet belyser framför allt en 

integrering med hjälp av problemlösning, där problem väljs ut så att de både har relevans för 

ämnesplanerna och kan kopplas till viktiga matematiker i historien samt hur matematik genom 

tiderna har utvecklats.   

Frågor som har besvarats är vilka historiskt kända matematikproblem som kan fungera som 

diskussionsunderlag i klassrummet och hur den undervisande läraren skulle kunna kommentera 

dessa problem för att synliggöra de bakomliggande historiska kopplingarna. Förslagen på 

problem och kopplingarna sammanställs i ett kompendium som är tänkt att läsas av 

matematiklärare på gymnasiet.  

Metoderna som använts för att producera kompendiet är dels litteraturstudium av tidigare arbeten 

om matematik och matematikdidaktik i samband med matematikens historia, dels kvalitativa 

intervjuer med erfarna matematiklärare på gymnasiet. De intervjuade lärarna fick se valda delar i 

ett prototypiskt kompendium och ge synpunkter samt förbättringsförslag för att det färdiga 

kompendiet skulle kunna fungera väl för den tänkta målgruppen.  

Trots att kompendiet inte är en lärobok har det bearbetats för att hålla en god pedagogisk kvalité. 

Kompendiet ska förmedla matematikens historia på ett koncist och tydligt sätt, där de 

involverade matematikproblemen och historiska kopplingarna ska upplevas som både intressanta 

och betydelsefulla för en matematiklärare.        

 

 

 

Nyckelord: matematik, historia, problemlösning.   
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1  BAKGRUND 

 

Skolreformen Gy 2011 som trädde i kraft från och med läsåret 2011-2012 medförde många 

förändringar i ämnesplanen för ämnet matematik. Matematikens historia får en större 

uppmärksamhet då den exempelvis förekommer redan i början av ämnesplanen: 

”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. I takt med att informationstekniken utvecklas används matematiken i 

alltmer komplexa situationer.” (Skolverket, 2011) 

En matematiklärares uppdrag består nu av att bland annat utforma sin undervisning på ett sådant 

sätt att elever ska få möjligheter att 

”relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.” (ibid.) 

Behovet av matematikens historia i undervisningen betonas än en gång i kursplanen till varje 

kurs, där ett centralt innehåll ska vara ”matematiska problem med anknytning till matematikens 

kulturhistoria”. Enligt kunskapskraven ska matematikens historia även tas till hänsyn vid 

betygssättningen (ibid.). 

En del matematiklärare jag känner till gör däremot väsentligen olika tolkningar gällande just hur 

mycket historia som bör ingå i undervisningen, med tanke på att detta inte framgår explicit i 

något styrdokument. Vissa lärare stannar helst vid att endast kortfattat räkna upp några 

matematikers namn i stil med ”Euler kommer ifrån Schweiz” och ”Newton och Leibniz uppfann 

derivatan oberoende”. Anledningen här brukar vara att lärarna ifråga inte anser att de har tid för 

att lära ut någon historia som ändå inte kommer att examineras på nationella prov.  

Vissa andra lärare tar ton och försöker berika lektionerna med några guldklimpar ur historien 

såsom gyllene snittet, platonska kroppar, Zenons paradoxer och Möbiusbandet. De erkänner 

dock samtidigt att dessa berättelser nog bara är en mycket liten del av vad matematikens historia 

egentligen är och hur historien kan utnyttjas som ett kraftfullt verktyg i undervisningen. Dels har 

de inte särskilt djup kunskap inom matematikens historia på grund av brister i sina tidigare lärar-

utbildningar och dels har de nu inte heller tid för att leta efter, läsa igenom och tolka böcker inom 

området. I korthet vill de lärare, som är positiva till tanken att integrera historia i undervisningen, 

få tips på hur de ska kunna göra det på ett bra sätt - inga långdragna teorier, inga allmänna 

direktiv, bara konkreta förslag.        

I denna rapport ska jag presentera ett kompendium som förhoppningsvis motsvarar lärarnas 

förväntningar. Kompendiet är som ett problemhäfte jag sammanställt och består av matematik-

problem som en matematiklärare skulle kunna ta upp i sin undervisning och därmed göra 

relevanta kopplingar till matematikens historia. Som stöd ska jag även redogöra för tidigare 

forskning kring för- och nackdelar av historia i matematikundervisngen, lärandeteorier som 

influerar kompendiets innehåll samt lärares åsikter om delar av kompendiet.  

Sådana ord som ”historia” och ”idéhistoria” används ibland för att undvika upprepning. Dessa 

ska alltid tolkas som matematikens historia snarare än historia i allmänhet. Likväl bör 

”undervisning” tolkas som matematikundervisning och inte undervisning i alla skolämnen. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

2.1 Syfte och mål 

Arbetet syftar till att ge matematiklärare konkreta och användbara förslag på matematiska 

problem som kan användas för att integrera matematikens historia i undervisningen. Problemen 

ska framför allt belysa algebra samt aritmetik (att arbeta med siffror, symboler och 

räkneoperationer) och geometri (att arbeta med geometriska objekt och geometriska satser) som 

är två huvudområden i kurserna matematik 1 och matematik 2 som många gymnasieelever läser 

på årskurs ett.    

Målet är att förslagen ska sammanställas som ett kompendium. Trots att kompendiet inte är en 

lärobok eller utbildningsmateriel ska texterna presenteras på ett sådant sätt att de framstår som 

pedagogiska, informativa och intressanta att läsa. 

2.2 Frågeställning 

Vad för matematikproblem med matematiskt historiska anknytningar kan en matematik-

lärare använda sig av i sin undervisning? 

Frågeställningen kräver svar på två frågor: 

o Vilka historiskt kända matematiska problem kan tas upp i matematikundervisningen? 

o Hur ska den undervisande läraren kunna kommentera på dessa problem för att 

synliggöra de bakomliggande historiska kopplingarna?  
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3  METOD OCH GENOMFÖRANDE 

 

3.1 Val av metod  

För att kompendiet ska bli en fungerande produkt krävs att innehållet är av god kvalité ur såväl 

ett matematiskt som ett didaktiskt perspektiv. Som metod för att sammanställa kompendiet har 

jag valt litteraturstudie och intervju.  

Över 300 böcker och artiklar om matematik har samlats in och studerats igenom för att välja ut 

matematikproblem med anknytning till matematikens historia. Huvudsakligen kan referenserna 

delas in i två kategorier, de som särskilt behandlar problemlösning respektive de som 

specialiserar sig inom matematikens historia. Med den senare kategorin åsyftas både sådana som 

beskriver matematikens uppkomst och utveckling genom olika historiska perioder, och sådana 

som beskriver hur matematikens historia har närvarat och tillämpats i undervisningen inom 

skolväsendet.  

Efter två veckors litteraturstudie skisserade jag ett prototypiskt kompendium med trettio 

matematiska problem med kommentarer och genomförde intervjuer med matematiklärare som 

undervisar på gymnasienivå för att erhålla synpunkter kring problemen och kommentarerna. Då 

gymnasielärarna är kompendiets potentiella läsare är det viktigt att jag vänder mig till dem under 

skrivprocessen för att innehållet i kompendiet ska anpassas till deras önskemål så mycket som 

möjligt. Intervjuerna kompletterar litteraturstudien med tanke på att lärarna har haft stor 

erfarenhet av att undervisa för gymnasieelever och därmed värdefulla uppfattningar om vilka 

matematiska problem som skulle kunna användas i praktiken.  

3.1.1 Om kompendiets prototyp 

De problem som valdes att ingå i det prototypiska kompendiet var framför allt sådana som skulle 

kunna knytas till matematikens historia. Detta genomfördes med hjälp av litteratur. 

De valda problemen skulle ytterliggare vara lagom utmanande och kunna användas för att 

utveckla olika matematikförmågor hos eleverna. Med utmanande menas sådana icke-

rutinmässiga uppgifter där det inte är uppenbart för problemlösaren att inse vilka procedurer eller 

verktyg som behövs, eller där problemlösaren behöver göra avancerade tolkningar genom att till 

exempel kombinera flera begrepp och procedurer. Med matematikförmågor menas de sju 

förmågorna som framgår i ämnesplanen, nämligen begrepps-, procedur-, problemlösnings-, 

modellerings-, resonemangs-, kommunikations- och relevansförmågan (Skolverket, 2011). Vid 

urval av problem lades betoningen på begrepps-, problemlösnings-, resonemangs-, och 

relevansförmågan. 

Vid utformning av kommentarerna där historiska kopplingar synliggjordes fokuserade jag på de 

matematiker som formulerade eller studerade problemen samt hur ett historiskt problem 

behandlats och utvecklats. Min avsikt var att, utöver de mest namnkunniga matematikerna såsom 

Pythagoras, René Descartes och Leonhard Euler, introducera några mindre ofta nämnda 

matematiker på gymnasienivå såsom Jakob Steiner, William Rowan Hamilton och Ferdinand 

von Lindemann.  

3.1.2 Om intervjuerna 

Intervjuerna är av kvalitativ karaktär. Som intervjuare är jag intresserad av lärarnas subjektiva 

synpunkter och upplevelser, utifrån vilka jag kan göra egna tolkningar och utveckla kompendiet 

på ett lämpligt sätt. Kvalitativa intervjuer kännetecknas även av att intervjuaren söker djupa svar 

och därför kan ställa följdfrågor för att utforska vad informanterna finner viktigt (Ahrne & 

Svensson, 2011). De fyra sista intervjuerna är öppna, det vill säga att frågornas innehåll och 

svarsmöjligheter är fria (Wiss & Ödlund, 1999). Ett intervjuunderlag används så att lärarna får 

idéer om vad konstruktiv kritik kan handla om.   



11 

3.2 Urval och avgränsningar 

Totalt sex behöriga matematiklärare från två gymnasier har medverkat i intervjuerna. Dessa 

lärare valdes ut eftersom de var positivt inställda till tanken att integrera matematikens historia i 

sin undervisning och ville få förslag om hur de skulle kunna göra det. Lärarnas kön, förkunskap 

om matematikens historia samt aktuella undervisade kurser och elevgrupper bedöms sakna 

betydelse för att avgränsa detta studiums omfattning.  

Att inte genomföra några studier på gymnasieelever är ett medvetet val. Jag vill i detta arbete 

fokusera på att ge undervisningsförslag till lärare, vilka i framtida undervisningssituationer ska 

fundera på hur de själv vill lägga upp sin undervisning med information och inspiration erhållen 

från kompendiet. En integrering av matematikens historia kräver att den undervisande läraren har 

förtrogenhet med sin elevgrupp, gällande elevernas förkunskaper och ambitionsnivå, samt 

kontroll över hur mycket lektionstid som finns till förfogande. Att studera elever skulle ha lett till 

en betydligt mer omfattande undersökning utanför ramen för detta arbete, för att inte nämna att 

det lätt glider ifrån det ursprungliga syftet. 

3.3 Intervjuplan 

Med intervjuerna ämnar jag att ta reda på 

o vad som kännetecknar ett bra matematiskt problem 

o vad i matematikens historia en lärare finner relevant och intressant 

o huruvida vissa formuleringar i det prototypiska kompendiet bör förbättras 

o eventuella förslag på ytterligare bra matematiska problem. 

Fem intervjuer per lärare genomfördes individuellt. Den första intervjun fungerade som en 

introduktion till undersökningen. Varje lärare fick veta arbetets mål och tillvägagångssätt samt 

hur kompendiet var tänkt att uppbyggas. Det ställdes allmänna frågor om lärarnas erfarenheter 

och vilka synpunkter de haft kring matematikens historia i gymnasieskolan. I intervjun fick 

också varje lärare framföra sina önskemål om vad kompendiet i stora drag ska innehålla för 

problem och historisk information.    

Under resten av intervjuandet, vilket bestod av fyra intervjuer, presenterade jag för varje lärare 

olika delar ur kompendiets prototyp. Lärarna läste igenom förslagen och gav konstruktiv kritik 

för att förbättra kompendiet. Det främsta målet var att kompendiet till slut ska bli en bra produkt 

som lärarna skulle vilja tillbringa sin tid med att läsa och uppleva att det faktiskt ger 

användningsmöjligheter i praktiken. Två intervjuer (nummer 2 och 3) handlade om algebraiska 

problem och två intervjuer (nummer 4 och 5) handlade om geometriska problem. Vid 

intervjuerna nummer 2 och 4 diskuterades problemens frågeställning, medan vi vid intervjuer 

nummer 3 och 5 diskuterade historiska kopplingar till motsvarande problem från intervjuerna 

nummer 2 respektive 4. 

Intervjufrågorna till den första intervjun och samtliga intervjuunderlag till de övriga intervjuerna 

finns i Bilaga A respektive Bilaga B. Även det prototypiska kompendiet finns med i Bilaga B. 

 

3.4 Etiska aspekter 

Intervjuerna eftersträvades att vara objektiva utan värdeomdömen. Vid intervjuerna har 

Vetenskapsrådets (2001) forskningsetiska principer konsulterats. Fyra huvudkrav är involverade. 

Informationskravet medför att lärarna som ställt upp för intervjuer upplyses om att deltagandet är 

frivilligt och att de har rätt när som helst att avbryta sin medverkan utan att pliktskyldigt lämna 

motiveringar. Lärarna informeras nogsamt om examensarbetets syfte och mål samt vilka 

uppgifter och villkor som gäller för dem.  
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Samtyckekravet innebär att de deltagande lärarna har rätt att bestämma över sin medverkan. Mer 

konkret får intervjuerna spelas in med hjälp av digitala verktyg endast om lärarna tillåter. De 

erhållna svaren får endast användas för vetenskapliga syften, i detta fall för att producera det 

avsedda kompendiet. Detta ingår i nyttjandekravet. 

Till slut gäller konfidentialitetskravet där lärarnas identitet i största möjliga utsträckning ska 

skyddas. Utomstående ska inte kunna sammankoppla svaren med någon enskild lärare, i 

synnerhet då detta kan medföra att individerna ifråga utsätts för negativa följder.  

 

3.5 Materialbearbetning  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av digitala ljudupptagningsprogram. Sedan tolkades 

och sammanfattades svaren från intervjuerna för att en överblick om hur kompendiet borde 

utformas skulle erhållas.  

Efteråt bearbetades kompendiets prototyp kontinuerligt fram till det nuvarande kompendiet som 

finns bifogat i Bilaga C. Bearbetningen innebar dels förbättring av innehållet i prototypen och 

dels utökning av kompendiet med nya problem och kommentarer baserade på resultatet från 

lärarintervjuerna. 

 

3.6 Tillförlitlighetsfrågor 

Informanterna är erfarna gymnasielärare i matematik, varför det kan förutsättas att vilseledande 

utsagor som beror på lärarens bristande kunskap kring matematik och didaktik minimeras.  

Under produktionen av kompendiet använder jag subjektiva omdömen ur en blivande 

matematiklärares synvinklar och försöker finna en lösning som lämpar sig för majoriteten av de 

framtida läsarna. Vidare var det enbart sex lärare som framfört sina subjektiva synpunkter kring 

vissa delar av kompendiet, varför resultatet inte bör generaliseras till att det färdigskrivna 

kompendiet kommer att uppskattas av alla framtida läsare.  
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4  TIDIGARE FORSKNING 

 

Detta avsnitt ger en överblick över vad tidigare forskning kring matematikens historia i samband 

med matematikundervisning har åstadkommit. I turordning presenteras svårigheterna respektive 

vinsterna med integrering av matematikens historia i undervisningen och på vilka sätt historiska 

aspekter kan vävas in i undervisningen. 

4.1 Hinder för att använda historia i undervisningen 

I en undersökning om hur ”den matematiska historiens innehåll inom skolämnet matematik har 

utvecklats” har Hansson (2005) bland annat genomfört kvalitativa intervjuer med fyra lärare för 

att ta reda på vad de anser om att använda matematikens historia i undervisningen. Ingen av 

lärarna lade särskilt mycket tid på historien, vilket ofta berodde på att tiden inte räcker till. 

Hälften av lärarna menade att ett historiskt inslag gjorde räknandet under lektionerna 

lättsammare. De andra lärarna var däremot negativa till historien och ansåg att den högsta 

prioriteten alltid skulle vara att lära eleverna det logiska tänkandet. Hansson poängterade även 

det att matematikens historia inte behandlats på allvar berodde på hur torftigt den synliggjordes i 

läroböckerna. Högst två sidor per kapitel om historia samt några enstaka faktarutor var inte ett 

fungerande upplägg (ibid.).   

Hur mycket historia som vävs in i undervisningen styrs av lärarnas personlighet, huruvida de 

både uppskattar matematikens historia och vågar variera sina undervisningsmetoder, samt deras 

skicklighet i att lägga upp lektionsplaner (Bidwell, 1993; Furinghetti, 1997). Trots en lärares 

entusiasm för matematikens historia är implementering av historiska aspekter i undervisningen 

ett mödosamt uppdrag. Lärares avsaknad av kunskap om matematikens historia och dess värde i 

utbildningssammanhang är en ofta förekommande faktor (Furinghetti, 1997; Thomaidis, 1991). 

Det finns inte så många läromedel som behandlar frågan om hur historia kan integreras i 

klassrummet (Tzanakis och Arcavi, 2002). Antonia (2001) menade dock att detta är en ursäkt för 

lärare som bara vill ha en färdigställd instruktion. Om en lärare har tillräckligt med kunskap om 

matematikens historia bör denne på något sätt kunna kompensera för den bristfälliga resursen 

(ibid.). 

De ovanstående punkterna kan sammanfattas till tre olika typer av brister, i tid, expertis och 

materiel. Vidare föreligger invändningar som baseras på filosofiska argument snarare än på de 

praktiska omständigheterna. Tzanakis och Arcavi (2002) nämnde att en elev, som inte tycker om 

historia i allmänhet, sannolikt inte heller tycker om matematikens historia. De elever som saknar 

känsla för historiska tidslinjer måste först utvidga sin kunskap om allmän historia innan de kan 

börja inse historiska kontextualiseringar av matematik i synnerhet (Fauvel, 1991). Det misstänks 

också att historia kan vara vilseledande och ha en förvirrande effekt istället för en upplysande 

effekt på eleverna (Fowler i Ransom, 1991).    

 

4.2 Vinsten med ett historiskt perspektiv  

Ett typiskt argument som stödjer matematikens historias närvaro i matematikundervisningen är 

att historia har en motiverande effekt. Med andra ord kan elevers intresse för och glädje över 

matematik som skolämne upprätthållas av historiska element (Fauvel, 1991; Tzanakis och 

Arcavi, 2002). Ulin (2002) finner en integrering av matematikens historia i undervisningen både 

tidsekonomisk och motiverande om lärare kombinerar problemlösning med idéhistoria. Ett 

sådant upplägg ger elever meningsfulla tillfällen att omsätta sina matematikkunskaper i givna 

sammanhang. Trots att vissa historiska problem har en artificiell natur menar Ulin att lärare ändå 

”med gott samvete” kan låta sina elever arbeta med dem. Detta är för att demonstrera för 



14 

eleverna att den konstlade skolmatematiken har haft en lång historia (ibid.). Naturligtvis kan man 

lära sig en teori utan att känna till de bakomliggande problemen, men för många elever kan en 

bakgrund upplysa med en förnuftig och logisk stimulans för lärande (van Maanen, 1995). Vad 

som gör ett matematikproblem intressant är inte bara själva den inneboende matematiken utan 

också varför problemet uppstått (van Maanen, 1991).  

Ett historiskt perspektiv kan göra matematiken mänskligare och därför mindre skrämmande 

(Bidwell, 1993). Det händer inte sällan att matematiker begick misstag eller stötte på svårigheter 

som tog flera hundra år att lösa. Elever kan i sådana berättelser finna motivation att inte ge upp 

då de förstår att den uppgift som tog dem hela kvällen att lösa, eller det koncept som de inte alls 

begriper under hela skolterminen faktiskt tog framstående matematiker en betydligt längre tid att 

grubbla över. Negativa tal, symbolisk notation, stringens och abstraktion är några exempel 

(Avital, 1995). Då elever ”reser tillbaks i tiden” bekantar de sig med hur ett problem eller en 

räknelag uppstått och utvecklats med tiden (Swetz, 1995). På så sätt får de tillgång till alternativa 

uppfattningar och metoder, vilka kan användas för att lösa bokens uppgifter på ett annorlunda 

sätt, och skaffar sig en djupare förståelse (ibid.).  

Även lärare vinner på att känna till misstag och svårigheter i matematikens historia. Lärare kan 

lättare förutsäga på vilka sätt en elev typiskt kan göra fel på en viss uppgift eller missuppfatta 

delar av lektionen. Nästa steg bör vara att läraren lägger upp undervisningen på ett lämpligt sätt 

för att övervinna de i förväg identifierade svårigheterna. Dorier och Rodgers i Radford 

(2002:169) menade att ”an epistemological reflection on the development of ideas in the history 

of mathematics can enrich didactical analysis by providing essential clues which may specify the 

nature of the knowledge to be taught, and explore different ways of access to that knowledge”. 

Om lärare kan matematikhistoria blir det också lättare för dem att besvara elevernas frågor, vilka 

kan ha att göra med exempelvis varför en viss beteckning använts eller varför ett matematiskt 

objekt fått ett visst namn (Bidwell, 1993). Kännedom om hur matematiker historiskt 

introducerade och löste problem kan därför vara ett kraftfullt verktyg för den nutida pedagogen 

under lektionsplaneringsfasen.  

Utöver ovanstående är matematikens historia också användbar när lärare vill ha rika matematik-

problem men inte kan hitta några i läroböckerna eller inte är tillräckligt kreativa för att 

självständigt formulera sådana. I så fall kan lärare alltid vända sig till kända matematikers 

skrifter som är fyllda med finurliga och utmanande problem (van Maanen, 1991).  

Sjöström (2004) sammanställde för- och nackdelar med att arbeta utifrån ett historiskt perspektiv 

på matematik i diagrammet nedan. 
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Figur 1. Översikt av för- och nackdelar med att arbeta utifrån ett historiskt  

perspektiv i matematik (Sjöström, 2004). 

 

Som avslutning på den storväxta och ständiga debatten kring för- och nacklar med integrering av 

matematikens historia i undervisningen citeras professor M.K. Siu vid The University of Hong 

Kong: “Using history of mathematics in the classroom does not necessarily make students obtain 

higher scores in the subject overnight, but it can make learning mathematics a meaningful and 

lively experience, so that (hopefully) learning will come easier and will go deeper. The 

awareness of this evolutionary aspect of mathematics can make a teacher more patient, less 

dogmatic, more humane, less pedantic. It will urge a teacher to become more reflective, more 

eager to learn and to teach with an intellectual commitment.” (Siu, 2000:8). Trots allt är det 

meningsfullt att lärare investerar i ett historiskt perspektiv. Det gäller att våga experimentera, ha 

tålamod och inse de faktiska positiva förändringarna hos elever. 
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4.3 Matematikens historias väg till klassrumsundervisningen 

Tzanakis och Arcavi (2002) framhöll att de olika sätten för integrering av historiska aspekter kan 

delas in i tre kategorier: 

1. Att lära sig historien, genom tillhandahållande av direkt information. Med direkt information 

åsyftas både isolerade fakta (såsom namn, årtal, kända verk och biografi) och fullständiga kurser 

eller böcker om matematikens historia. 

2. Att lära sig matematiska ämnen, med inspiration från historiska tillvägagångssätt. Fokuset 

riktas mindre mot hur teorier, metoder och begrepp tillämpas och mer på varför de leder till ett 

visst svar på specifika problem och frågeställningar.   

3. Att utveckla djupare medvetenhet, både om själva matematiken och om de sociala samt 

kulturella kontexterna i vilka matematik behandlats (ibid.). Medvetenheten kan beröra 

matematikens utveckling med avseende på notation, terminologi, beräkningsstrategier och 

bevisförings-metoder (Barbin, 1996; Kleiner, 1996). Det kan även handla om hur matematikens 

aspekter är särskilt relaterade till filosofiska frågor, konstformer och andra vetenskap 

(Montesinos Sirera, 1996; Pérez, 1996).  

Som tidigare nämnts av Swetz (1995) och Ulin (2002) är problemlösning ett naturligt och 

effektivt sätt att utveckla både matematiska förmågor och vetskap om matematikens historia. 

Dessutom är problemlösning ett centralt innehåll i varje matematikkurs (Skolverket, 2011). 

Utöver lösningsmetoder och angreppssätt i samband med äldre matematiska problem kan lärare 

och elever speciellt utnyttja historiska misstag, alternativa uppfattningar, förändringar av 

perspektiv om ett ämne, intuitiva argument samt paradoxer och kontroverser (Tzanakis och 

Arcavi, 2002).  

Hur matematikens historia kommer in i det verkliga klassrummet beror sedan på just de 

undervisande lärarna, som har olika stilar, synsätt och betoningar på olika aspekter, trots att alla 

lärare uppskattar värdet av ett historiskt perspektiv (Siu, 2002). Detta är dock ett uppmuntrande 

fenomen, eftersom ”variety implies richness, which when gathered under combined effort will 

yield a fuller vista” (ibid.). 
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5  TEORIER OM LÄRANDE 

 

I detta avsnitt presenteras några pedagogiska synsätt med utgångspunkt ifrån Jean Piaget och Lev 

Vygotskij som belyser vilken roll problemlösningen kan spela i undervisningen. 

5.1 Egen aktivitet 

Den schweiziske pedagogen Jean Piaget förespråkade med sin konstruktivistiska teori individens 

inre mognad genom adaptation sedan spädbarnsåldern. Varje individ är menad att konstant och 

självständigt skapa och konstruera förståelse av omvärlden (Piaget, 1978). Med adaptation avses 

processer där en individ ”aktivt anpassar sig till omgivningen” samtidigt som den ”försöker 

anpassa omgivningen till sina egna behov” (Illeris, 2007:54).  

Syftet med problemlösningen går förlorat om läraren uppfattar lärande som en sorts 

”påfyllningsprocess” där hon eller han ”överför insikter, färdigheter och kunskaper” till elever 

(Illeris, 2007:53). En elev bör alltså motiveras genom egen aktivitet där den aktivt ifrågasätter, 

problematiserar samt kritiskt granskar den mottagna informationen och ”under ensam lek 

konstruerar sina mentala scheman” (Phillips & Soltis, 2010).  

5.2 Social interaktion 

Till skillnad mot Piaget betonade den ryske psykologen Lev Vygotskij (2007) vikten av lärande 

genom sociala aktivitetsformer. Det väsentligaste begreppet i Vygotskijs sociokulturella teori är 

den proximala utvecklingszonen. Med detta avsåg Vygotskij att en individ faktiskt lär sig, med 

andra ord approprierar medierad kunskap, bättre vid interaktion med en mer lärd jämfört med vid 

enskilt arbete. Samarbetets kraftfulla inverkan tydliggjordes i en rapport från Skolverket: ”... 

man fick idéer om hur man kunde räkna ut olika saker när andra redovisade sina uppgifter. 

Ibland lär man sig mer när kompisar förklarar.” (Skolverket, 2003). 

Detta koncept debatterades även vid många senare tillfällen bland annat av den amerikanske 

forskaren Peter Senge, att teamlärande är ”en av de viktigaste nycklarna till den lärande 

organisationen” där en otvungen stämning fylld med utbyte av tankar eftersträvas (Granberg & 

Ohlsson, 2009:62). Utöver relativt lätthanterliga matematikproblem som varje elev ska lösa 

självständigt bör kompendiet inkludera problem av högre komplexitet som skapar möjligheter 

för muntlig diskussion i elevgrupper.        

Eventuellt kan läraren ingripa och kommunicera med eleverna vid behov. Dock ska denna 

kommunikation fungera som stöd och vägledning istället för styrning och diktering av färdig 

kunskap (ibid.). 

5.3 Utmanande uppgifter 

Vygotskij (2007) konstaterade vidare att undervisningen inte är lönsam om den endast bedrivs 

mot elevens redan uppnådda utvecklingsnivå. Elever kan motiveras till vidare utveckling om de 

får arbeta med utmanande uppgifter i form av problemlösning vars svårighetsgrad befinner sig 

strax utanför elevens proximala utvecklingszon. ”Det är utmaningen och problemlösandet i sig 

som är det lockande.” (Skolverket, 2003:20).  

Idén om utmaningar presenterades även Carlgren & Marton (2007) genom begreppet djup-

inlärning. En del elever känner sig inte tillräckligt motiverade av alltför enkla uppgifter där 

memorering av procedurer och direkt tillämpning av färdiga formler är allt som ingår. Den 
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intellektuella utvecklingen sker om de får arbeta med utmanande uppgifter där de med eftertanke 

har möjlighet att pröva olika strategier för att lösa praktiska, verklighetsrelaterade problem 

(ibid.).  
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6  RESULTAT 

 

I detta avsnitt sammanfattas resultaten från intervjuerna med matematiklärarna. Resultaten 

omfattar lärarnas synpunkter samt önskemål gällande problem och tillhörande kommentarer i det 

prototypiska kompendiet. Citattecken används vid ordagrann återgivning av lärarnas uttalande. 

6.1 Lärares allmänna synpunkter från den första intervjun 

De sex intervjuade lärarna har haft ett stort intresse samt en lång erfarenhet av att undervisa i 

matematik på gymnasiet. Antalet år lärarna undervisat varierar från tolv till över trettio.  

Bland dessa lärare är det fem stycken som ibland tar upp matematikens historia i sin 

undervisning, medan en lärare endast gör det ett par enstaka gånger. Det finns två dominerande 

sätt lärarna använt för att integrering av historia. Det ena sättet är uppräkning av kända 

matematikers namn, något om deras liv samt bidrag till såväl matematikens och andra ämnens 

utveckling. Det andra sättet är att väva in historia i en del matematikproblem i läroböckerna och 

ibland på nationella prov. Några andra metoder, som inte använts av alla lärare men har 

förekommit, beror på några lärares egen entusiasm. Dessa är arbete med projekt och 

undersökande uppgifter av en större omfattning, visning av filmer om matematiska upptäckter 

och hur matematik förkommer i konstverk, samt anekdoter och liknande korta berättelser. En 

lärare uppgav att denne ibland tog upp historia ”som en teater”, där denne spelade en känd 

grekisk matematiker eller berättade ur ett tredjepersonsperspektiv om en fiktiv dialog mellan 

några matematiker.   

Angående expertis inom matematikens historia uppgav fyra lärare att de hade ”bra”, ”någorlunda 

bra” och ”ganska bra” kunskap. Två lärare ansåg att de hade ”dålig” koll på grund av brister i sin 

tidigare lärarutbildning, varför de inte kunde tillräckligt för att ta upp historia ”på ett riktigt bra 

sätt”.  

Alla sex lärare skulle vilja ha mer utrymme för historia i sin undervisning. Fyra stycken ansåg att 

de tillgängliga läroböckerna tagit upp historia ”på ett bra sätt”. Två lärare som inte höll med detta 

menade att det mesta i böckerna gavs i form av faktarutor som elever ändå inte läste om ”inte de 

blir tillsagda”. Dessa två lärare fick inte heller ett intryck av att de historiska händelserna som 

tagits upp alltid fått en lämplig eller tydlig koppling. Ett exempel var att det förekom ett ”direkt 

hopp” från klassisk geometri till analytisk geometri i läroboken Origo för matematik 2, när ett 

sådant hopp i verkligheten rörde sig om cirka två tusen års utveckling med mycket ”möda och 

strid”.  

Trots skillnaden i åsikter ovan trodde alla lärare att det blivande kompendiet skulle kunna 

fungera som ett hjälpsamt verktyg för att de skulle få idéer om vad matematikens historia ”har att 

erbjuda”. En viktig aspekt att ha i åtanke är att historien inte ska ta upp för mycket tid ifrån den 

ordinarie undervisningen och radikalt distrahera eleverna från att lära sig det som faktiskt 

examineras som de nationella proven i matematik.  

När lärarna till slut berättade om några allmänna önskemål gällande kompendiets innehåll 

framkom väsentligen olika synpunkter. Vad alla lärare var överens om är att om de med hjälp av 

kompendiet kunde spara tid och inte behövde leta efter uppgifter och informationer om historia i 

olika källor så vore det utmärkt. Det skulle vara bra om kompendiet innehöll uppgifter som 

liknar dem som matematiker ursprungligen arbetade med. Eleverna får då möjligheter att ”sätta 

sig in i sammanhanget” och genom sitt arbete se sambandet mellan de olika lösningsmetoderna. 

Det är inte lönsamt att eleverna enbart lär sig en formel utantill och reproducerar. Om de får vara 

med i själva uppbyggandet igen, på samma historiska sätt, skulle eleverna förhoppningsvis få en 

bättre förståelse för varför de gör som de gör.  
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En ytterliggare fördel med gamla matematikproblem är att problemlösare upptäcker att 

matematiskt tänkande har funnits betydligt längre än vad de tror. Exempelvis förekom idéer 

kring vad vi idag kallar integraler för första gången inte under 1600-talet, utan de var kända 

redan bland ”de gamla grekerna”. En lärare poängterade att eleverna blev motiverade när de fick 

reda på hur matematiker i början tänkte när de studerade vissa problem och vilka svårigheter de 

stötte på, så att eleverna inte längre kände sig ensamma eftersom så många grundläggande 

begrepp och satser fått en långvarig och ansträngande behandling i historien.  

Samtliga lärare uppskattade vikten av centrala matematiska framsteg, exempelvis hur algebra 

gjort en ”lång resa” från lösningar med ord till med abstraktare symboler. Betydelsefulla 

matematiker bör uppmärksammas, gällande vilka stora bidrag de har gjort och ibland några 

roliga anekdoter kring dem. En lärare menade att elever blev inspirerade även av att veta att 

antalet människor som jobbat med matematik ökat avsevärt genom tiderna och att skol-

matematiken bara är ”en liten droppe”. Att betona konstraster mellan klassisk och ”nyare” 

matematik är meningsfullt, varför kompendiet skulle kunna presentera några problem som var 

svåra, olösta i dåtiden men som i nuläget är vanliga, enkla skoluppgifter med hjälp av modernare 

angreppssätt. 

En ”evig problematik” är att många elever bara ser matematik som en uppsättning av räkneregler 

och procedurer, och finner därför ämnet tråkigt. Om vi flyttar några tusen år tillbaka var 

matematik faktiskt en konst, till exempel i antikens Grekland och sedan i Italien under 

renässansen, menade en av lärarna. Det skulle vara mycket fruktbart om kompendiet har med 

problem kopplade till konst eller sådana som påvisar hur matematik har utvecklats till kraftfulla 

verktyg inom teknik. Ett bra problem skulle kunna också vara ett sådant som kan belysas med 

hjälp av bilder istället för endast logiska implikationer. Ibland är intuitionen en mycket viktig del 

under processen att utveckla ett rigoröst bevis. 

6.2 Om kompendiets föreslagna problem 

Majoriteten av problemen som togs upp vid intervjuerna blev mottagna på ett positivt sätt. 

Lärarna gav många motiveringar till varför de tyckte att ett problem var av god kvalitet. Framför 

allt ska ett bra problem ge elever en förståelse för några viktiga, grundläggande begrepp och 

satser i kurserna. Elever ska få möjligheter att träna på någon eller några förmågor, exempelvis 

begreppsförmåga, problemlösningsförmåga och relevansförmåga.  

En ”guldstjärna” gavs till sådana problem som bygger upp en koppling mellan olika matematiska 

områden eller har ett matematiskt innehåll som tillhör olika matematikkurser. Mest uppskattade 

var problem som kopplar ihop algebra med geometri, eftersom analytisk geometri är ett centralt 

innehåll i kursen matematik 2. I korthet utgick alla lärare framför allt ifrån kursernas syften och 

centrala innehåll samt huruvida en elev skulle kunna skaffa sig bättre ämnesförståelse. Om detta 

villkor är uppfyllt är chansen större att en elev skulle tycka om ett problem samt uppleva ämnet 

matematik som relevant och meningsskapande. 

Ett problem kan också vara rikt i betydelsen att det kan formuleras både som en individuell 

uppgift och en gruppövning, vilket i sin tur kan förbättra elevers kommunikationsförmåga. Båda 

arbetsformer kräver att frågeställningen i varje problem är lättbegriplig och kan lösas på olika 

sätt med de genomgångna teorierna och metoderna. Alla elever ska kunna delta i 

problemlösningen. Parallellt med detta är även utmanande problem omtyckta, förutsatt att 

lektionstiden medger och att eleverna faktiskt presterar kontinuerligt.  

Vissa problem är användbara då de helt enkelt har en inneboende intressant karaktär som 

stimulerar elevers lust att lära sig matematik och logiskt tänkande, exempelvis sådana som 

formuleras som en berättelse och som leder till ett överraskande eller kontraintuitivt resultat.  
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Roliga är även problem som kan lösas eller demonstreras med hjälp av fysiska föremål eller 

digitala hjälpmedel. Det ingår i Skolverkets ämnesplan att undervisningen ska ge elever 

möjlighet att ”utveckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala medier och även andra 

verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena” (Skolverket, 2011).  

Utöver bekräftelser för vad som karakteriserar ett användbart problem, har det även kommit fram 

förslag på några delområden som kan tilläggas eller betonas i kompendiet. Dessa är: 

o Matematik och konst: Ett exempel är dekorationsmotivet girih som brukar förekomma i 

arabiska, persiska och turkiska byggnadsverk. Mönstren utgörs av månghörningar som 

kan konstrueras med hjälp av passare och linjal. Ett annat exempel är gyllene snittet. En 

lärare lät sina elever arbeta med gyllene snittet i ett matematiskt projekt. Resultatet var 

positivt och eleverna tyckte att projektet var både lärorikt och spännande, enligt läraren. 

o Tredimensionella figurer: Elever ska få ”vässa känslan” för geometriska former i tre 

dimensioner. Särskilt för elever som studerar på teknikprogrammet är geometri oerhört 

betydelsefull för modellskapande.  

o Viktiga matematiker: Vissa matematiker som nämns i kurserna kan få ett större 

utrymme i kompendiet, exempelvis Descartes som med analytisk geometri kombinerade 

algebra och geometri, eller Euler som införde bokstaven ”e” för konstanten 𝑒 ≈ 2,7 som 

förekommer i en del exponentiella beräkningar. 

Det fanns vissa matematikproblem som några lärare hade svårt att spontant finna nytta med i 

förhållande till sin undervisning. I så fall önskade lärarna att få läsa en förklarande kommentar, 

alternativt tips på hur problemet kan utnyttjas i en realistisk undervisningssituation. Exempelvis 

ställde följande problem till tvekan:   

(Problem 25) Givet tre cirklar i planet, vilka inte på något sätt berör eller övertäcker 

varandra. Hur många cirklar i samma plan finns det som tangerar alla tre givna cirklar? 

(Bilaga B - Intervjuunderlag med kompendiets prototyp) 

Vid första anblick verkade problemet som en ren kuriosa. Två lärare insåg inte direkt vilka 

matematiska förmågor hos elever som skulle kunna förbättras eller vilka specifika matematiska 

innehåll som skulle förmedlas. Två andra lärare ansåg tvärtom att problemet var en utmärkt 

övning för elever att träna på begreppet ”tangent”, allmän geometrisk konstruktion med 

möjlighet till användning av det digitala ritprogrammet GeoGebra samt kritiskt tänkande för att 

inte missa några scenarion. En lärare poängterade att även denne i början tänkte fel, vilket gjorde 

problemet bra på grund av dess ovanliga karaktär. Det är mycket ”fruktbart” att både lärare och 

elever stöter på icke-standard uppgifter utöver de typiska i läroböckerna, menade läraren. 

En del problemformuleringar ansågs vara något svårtolkade dels på grund av vissa facktermer 

som gärna kunde bytas ut och dels på grund av långa eller invecklade beskrivningar som skulle 

kunna klargöras med hjälp av figurer.          

6.3 Om kommentarerna till de föreslagna problemen 

Naturligtvis måste kommentarerna ha relevans för motsvarande problem. Nedan ges en 

sammanfattning om på vilka sätt de intervjuade lärarna fann en kommentar intressant att ta del 

av. 

Det var uppskattat att läsaren fick möjlighet att känna till matematiker som lämnat viktiga bidrag 

till matematikens utveckling men som inte nämnts tillräckligt i läroböckerna. Modern matematik 

får mycket utrymme, vilket förhoppningsvis skulle nyansera de klassiska innehållen som ”alla 

läroböcker redan utarbetat”. Det kan handla om nya matematiska upptäckter eller historier om 

matematiker som levde eller lever så nära 2000-talet som möjligt. Ännu bättre tyckte lärare om 
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kommentarer som påpekade hur en matematisk frågeställning hade studerats över en lång period. 

Detta kan beröra ett matematiskt område som uppstod ur ett mycket äldre problem eller ett 

problem som efter många år kunde lösas på ett nytt och mer effektivt sätt.  

Även kommentarer med lättsammare innehåll var omtyckta. Det är mycket bra att matematiska 

begrepp får en terminologisk utredning. De ord som har ett grekiskt eller latinskt ursprung 

förklaras och läsaren förstår varför matematiker valt ett visst ord, vilket i sin tur kan förbättra 

elevers bekantskap med viktiga begrepp. Att belysa matematikens förekomst ”utanför boken”, 

till exempel i form av vardagliga föremål, konstverk, lekar eller uttryck stärker ofta elevers 

engagemang. Än en gång betonade fyra lärare att anekdoter ”alltid är roliga att läsa”. Vissa 

anekdoter kan berättas bara för skojs skull men vissa kan också ”kasta ljus” över vad en 

matematiker gjort utöver matematik, till exempel inom mekanik, astronomi eller arkitektur, 

vilket är av stor relevans för en del elevers intresse för framtida högre utbildningar.  

Fyra lärare uttalade sig ibland ”jättebra”, ”spännande”, ”jaha” och dylikt under intervjuerna utan 

att först ange en specifik anledning. Efter några uppföljningsfrågor motiverade dessa lärare att 

vissa kommentarer i sig var roliga att läsa, i bemärkelsen att de förmedlade något som lärarna 

möjligen inte visste om och blev glad över att få veta det.  

Tre lärare föreslog att jag skulle kunna lägga in några faktarutor utöver kommentarerna. Rutorna 

behövde inte knytas an till de matematiska problemen utan skulle kunna handla om ”allt möjligt” 

från anekdoter, kvinnliga matematiker i historien, roliga sanningar (såsom ”6! ∙ 7! = 10!”) till 

prydliga gamla teckningar.  

6.4 Helhetsintryck 

Sammanfattningsvis uppskattade alla sex lärare att många fakta och problem samlades i en och 

samma text, varför de inte längre själv behövde undersöka olika läromedel. Många problem 

ansågs vara användbara i praktiska undervisningssituationer då de hade en direkt anknytning till 

de begrepp och satser som diskuterades i kurserna matematik 1 och matematik 2.   

En del lydelser i kompendiets prototyp kunde förbättras för både lärares och elevers skull. 

Illustrationer skulle bidra till bättre förståelse av problembeskrivningarna och ge problemen en 

mer visuellt tilltalande intryck. Vid introducering av främmande eller komplicerade koncept 

önskades konkreta exempel som höjde tydligheten för att läsarna lättare skulle kunna 

tillgodogöra sig innehållet.  

Det var med intervjuerna bekräftat att de föreslagna problemen var lagom utmanande och skulle 

kunna vara intresseväckande för eleverna, samt att de kortfattade och informativa 

kommentarerna hjälpte läsaren att snabbt förstå i vilka historiska sammanhang problemen befann 

sig. Lärarna såg fram emot att läsa det färdigskrivna kompendiet. 
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7  KOMPENDIETS UTFORMNING 

 

Kompendiet inleds med ett avsnitt där jag klargör några språkliga konventioner för att läsaren 

ska ha en god chans att ta del av all information i kompendiet utan språkliga hinder. 

Problemdelen är uppdelad i två kategorier, algebra samt aritmetik och geometri. Varje problem i 

problemdelen formuleras med en frågeställning och några medföljande kommentarer. I slutet av 

kompendiet finns en bibliografi som dels redovisar varifrån samtliga fakta hämtats och dels 

förser läsarna med riktiga lästips för dem som gärna läser vidare om ämnet. Källorna är framför 

allt matematiska böcker och artiklar ur matematiska tidskrifter men det finns plats även för 

historiska verk och tidningsartiklar. 

7.1 Språkliga konventioner 

Kompendiets första avsnitt introducerar några språkliga konventioner som jag själv utifrån mina 

egna preferenser har valt att konsekvent tillämpa genom hela kompendiet. Exempelvis avviker 

en del matematikers namnstavningar i kompendiet från dem som brukar finnas i svenska texter. I 

stället för ”Arkimedes” och ”Euklides” används ”Arkhimēdēs” och ”Eukleidēs” som en mer 

korrekt translittererad form av de ursprungliga grekiska stavningarna, nämligen Ἀρχιμήδης 

respektive Εὐκλείδης. Detta är för att undvika tvetydigheten som uppstår på grund av att både 

”κ” (kappa) och ”χ” (khi) translittereras med ”k”, likväl translittereras både ”ε” (epsilon) och ”η” 

(ēta) med ”e”. 

Geografiska platser stavas däremot på det sätt som majoriteten av svenskar är vana vid. Regeln 

gäller både namn på grekiska och andra utländska språk. Egyptens nuvarande näststörsta stad 

skrivs således ”Alexandria” istället för den grekiska varianten ”Alexándreia” eller den arabiska 

varianten ”Al-Iskandarīyah”. 

Det skrivna språket eftersträvas för övrigt att vara vårdat, lättläst, trevligt och stundom 

humoristiskt. Naturligtvis ska humorn inte väcka anstöt eller stå i en så irrelevant relation till det 

aktuella innehållet att en osammanhängande text uppstår. Återigen vill jag uppmärksamma att 

kompendiet varken är en vetenskaplig artikel eller ett officiellt styrdokument som ska genomgå 

en rigorös granskning av någon redaktör eller publikationschef. En konstant utomordenligt 

proper stil kan uppfattas som pedantisk, i synnerhet när samma stil används i en praktisk 

handbok om drygt hundra sidor.  

7.2 Problem och kommentarer 

Kompendiet har en struktur som påminner om en problemsamling eller ett övningshäfte snarare 

än en lärobok i matematik, vare sig före matematiklärare eller matematikstuderande. Jag har 

subjektivt valt att visa läsaren moment i matematikens historia med en serie problem, där varje 

problem presenteras med en frågeställning och en utförlig kommentar med förklaringar. Ingen 

formell uppsats eller teoretisk genomgång har inkluderats i kompendiet. 

De matematiska problemen i kompendiet avgränsas till att särskilt handla om algebra och 

geometri, vilka är två huvudområden som många gymnasieelever i första årskurs studerar. 

Kompendiets problemdel är därför uppdelad i två kapitel, ett om algebra samt aritmetik och ett 

om geometri. En del problem passar in både i algebra och geometri. I sådana fall placeras de 

problem i det kapitel där de har närmast anknytning till.  

Till varje problem finns en utförlig kommentar där olika historiska kopplingar förmedlas. 

Kommentarerna varierar till innehållet. En kommentar kan bland annat handla om 
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o vilken matematiker som ursprungligen formulerade problemet och hur denne tänkte kring 

frågeställningen 

o hur andra matematiker löste problemet på ett annorlunda sätt några eller några hundra år 

efter att den första lösningen publicerades 

o vilka andra meningsfulla bidrag som matematikern som formulerat problemet lämnat till 

matematikens utveckling 

o hur problemet eller relevanta satser förekommer i andra medier såsom spel, konst och 

filmer. 

Endast vissa kommentarer är försedda med svar eller lösningsförslag om jag anser att problemets 

komplexitet är högre än vad en typisk läsare brukar stöta på.  

Tanken bakom kommentarerna är att läsaren på kort tid ska kunna lära känna många finurliga 

tankar, framstående upptäckter, oväntade samband med mera. Detta kan uppnås tack vare att 

kommentarerna skrivs på ett seriöst men inte nödvändigtvis det formella vis som vanligtvis 

förekommer i kursböcker, lärarhandledningar, forskningsrapporter och dylikt. På samma sätt kan 

läraren i sin undervisning först introducera ett matematiskt problem och sedan komma med 

korta, intresseväckande kommentarer som sätter problemet i ett historiskt sammanhang. De 

läsare eller elever som blir inspirerade av berättelserna har sedan möjlighet att utforska ämnet 

vidare med hjälp av bibliografin som inkluderas på slutet av kompendiet. Det finns alltså 

potential att smidigt blanda in matematikens historia utan att äventyra elevernas möjligheter att 

arbeta med vad som examineras på nationella prov. 

Nedan finns tre exempel på kommentarer till problem inom algebra och aritmetik som belyser 

matematikens historia på väsentligen olika sätt. 

Exempel 1 (Problem 16) Augustus De Morgan (1806-1871) är en brittisk matematiker, 

logiker och även talangfull lärare som lämnar bestående intryck hos många av sina 

studenter. Han formulerade De Morgan’s lagar inom satslogik och boolesk algebra samt 

var den förste som rigoröst introducerade matematisk induktion. När någon frågade 

honom hur gammal han var svarade han ”I was 𝑥 years of age in the year 𝑥2.”. På 

svenska skulle han nog ha sagt att ”Jag var 𝑥 år gammal år 𝑥2.”. 

Kan du, utan att veta när De Morgan föddes, klura ut hans födelseår om du får veta att 

han levde hela sitt liv på 1800-talet? 

Kommentar: Om en person är född år 𝑛 kommer denne att vara 𝑥 år gammal när årtalet 

blir 𝑛 + 𝑥. Problemet kan därför reduceras till att finna heltalslösningar till ekvationen  

𝑛 + 𝑥 = 𝑥2. 

Om vi låter 𝑥 vara lika med 42, 43, 44, 45 och 46 får vi födelseåren 1722, 1806, 

1892, 1980 respektive 2070. Vi kan härmed räkna upp några celebriteter som kan 

känna sig matematiskt lyckliga: den amerikanske folkledaren Samuel Adams (som var 

42 år 1764), den svenske tonsättaren Hilding Rosenberg (som var 44 år 1936), den 

kanadensiske skådespelaren Ryan Gosling (som kommer att vara 45 år 2025). Alla 

bebisar som blir födda år 2070 kommer att vara 46 år 2116. 

(Bilaga C - Kompendium)  

I exemplet ovan finns historiska informationer i själva problemformuleringen. Historien ingår 

dock inte nödvändigtvis i varje problemformulering i kompendiet. Ett historiskt problem kan tas 

upp utan att läsaren i förväg känner till problemets ursprung eller utveckling.  

Exempel 2 (Problem 14) Vänskapliga tal är två heltal som är relaterade till varandra på 

så sätt att summan av det ena talets delare, utom själva talet, är lika med det andra talet 

och vice versa. Visa att 220 och 284 är vänskapliga tal. 
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Kommentar: Det var otur för numerologer (ej att förväxla med talteoretiker) att inget 

annat vänskapligt par än (220, 284) var känt i västvärlden förrän Fermat år 1636 

demonstrerade att 17 296 och 18 416 formar ett vänskapligt par. Anmärkningsvärt nog 

blev detta talpar redan upptäckt av matematikern ibn al-Banna (1256 - ca. 1321) över tre 

århundrade tidigare. År 1638 stoltserade Descartes över att ha upptäckt ett tredje par, 

nämligen 9 363 584 och 9 437 056.  

[…]  

(Bilaga C - Kompendium) 

Ibland finns problem som inte formulerats av matematiker eller som inte alls har figurerat som 

ett moment av matematikens idéhistoria. Jag har helt enkelt valt ett problem inom ramen för 

gymnasiematematiken och vill passa på att gå igenom historiska kopplingar med något som 

nämnts i problemet eller lösningen. I exemplet nedan handlar kommentaren om primtal som 

använts för att lösa problemet. 

Exempel 3 (Problem 9) Ett paket bitsocker väger cirka 500 gram. Hur många 

sockerbitar finns i paketet? Välj bland 145, 146, 147 och 148 bitar. Vi förutsätter 

naturligtvis att exakt ett av svarsalternativen är korrekt. 

Kommentar: […] Den preussiske matematikern Christian Goldbach (1690-1764) 

formulerade följande påstående, utan bevis, i en brevväxling med den schweiziske 

matematikern Leonhard Euler (1707-1783) juni 1742: 

Varje jämnt tal större än 2 kan skrivas som summan av två primtal. 

Detta till synes triviala påstående blev faktiskt ett av de mest kända olösta 

matematikproblemen i historian och går under namnet Goldbach’s förmodan. Den 

kinesiske matematikern Chen Jing Run (zh. 陳景潤) kom med framsteg när han år 1966 

visade att varje tillräckligt stort jämnt tal är summan av ett primtal adderat med ett tal 

som är produkten av högst två primtal. Till exempel är 62 lika med 7 + (5 ∙ 11). År 

1995 visade den franske matematikern Olivier Ramaré att varje jämnt tal större än eller 

lika med 4 är summan av högst sex primtal. 

(Bilaga C - Kompendium) 

7.3 Skillnader ifrån det prototypiska kompendiet 

Utifrån de intervjuade lärarnas synpunkter har lämpliga ändringar införts för att höja 

kompendiets kvalité. Många kommentarer har förlängts med ytterliggare historiska kopplingar. 

Nedan ges två exempel på problem eller kommentar som har genomgått stora förbättringar.   

Exempel 1 (Problem 16) Är det sant att alla cirklar är likformiga? Hur är det med alla 

ellipser?  

Kommentar: När elever lärt sig många regler för att avgöra om två trianglar eller 

parallellogram är likformiga eller kongruenta kan det lätt hända att de tror att endast 

kantiga figurer kan vara likformiga. I själva verket kan vi visa att även alla parabler är 

likformiga. Grafiskt sett innebär detta att man alltid kan se en godtycklig parabel i en 

annan godtycklig parabel genom att zooma in eller zooma ut tillräckligt.  

(Bilaga B - Intervjuunderlag med kompendiets prototyp) 

Den nya problemlydelsen innehåller ett ytterliggare förslag på hur problemet kan studeras. Den 

nya kommentaren har berikats med en koppling till den grekiske matematikern Apollōnios samt 

en introduktion till begreppet ”fraktal” med tre belysande figurer. Figurerna visar dels ett 

vardagligt objekt och dels matematiska kurvor som kan beskrivas rigoröst: 
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Är alla cirklar likformiga? Är alla ellipser likformiga? Om du svarar nekande på en 

fråga ska du ge ett motexempel eller ett krav för att två cirklar eller två ellipser ska 

kunna vara likformiga.  

Kommentar: Det är intressant och ganska häpnadsväckande att alla parabler är 

likformiga. Grafiskt sett innebär detta att en godtycklig parabel ser precis likadan ut 

som en annan godtycklig parabel, om vi zoomar in eller zoomar ut tillräckligt mycket. 

Detta faktum bevisas i Apollōnios’ verk ”Kōnika” (gr. Κωνικά), bland några andra 

resultat om likformighet för kägelsnitt såsom då en (dubbel)kon skärs av två parallella 

plan, vilket resulterar i hyperboliska eller elliptiska snitt, är snitten likformiga men inte 

kongruenta.     

Att alla cirklar är 

likformiga och att alla 

parabler är likformiga 

påminner om de 

självlikformiga (eng. self-

similar) geometriska 

figurerna som kallas 

fraktaler. En fraktal är en 

mängd eller ett objekt som 

uppvisar ett fullständigt 

eller approximativt 

självlikformigt mönster i 

alla skalor. Fraktaler kan 

skapas matematiskt 

genom att upprepat 

tillämpa en viss 

transformation oändligt 

många gånger, eller så låter vi helt enkelt naturen imponera på oss med all sin elegans. 

  

Figur 2. En romanesco broccoli liknar en broccoli på vissa sätt men 

har en praktfull fraktalform. 
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Figur 3. Den svenske matematikern Helge von Koch (1870-1924) skapade år 1904 en kurva som senare 

kallas von Koch’s kurva eller von Koch’s snöflinga. Han börjar med dela upp ett rätt linjesegment i tre 

identiska delar och bildar sedan en liksidig triangel vars bas är den mellersta delen. Figuren innehåller nu 

fyra lika stora segment. Genomför samma process för alla segment fler gånger. Resultatet blir, efter 

oändligt många steg, en snöflingekurva. Den är kontinuerlig överallt men har inte någon tangentlinje 

någonstans. 

 
 

 

Figur 4. En fraktal som kallas blancmange-kurvan (höger) är också kontinuerlig överallt men saknar 

tangent överallt. Namnet ”blancmange” syftar på den dessert kurvan liknar (vänster). Kurvan beskrevs 

först av den japanske matematikern Teiji Takagi (jp. 高木 貞治) (1875-1960) år 1901.  

Läs mer: Weierstraß-funktion. 

 

(Problem 78 i Bilaga C - Kompendium) 
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Ibland behöll jag problemlydelsen men fokuserade på att utveckla kommentaren:  

Exempel 2 (Problem 6) Visa att ekvationen   

𝑥 = cos 𝑥 

har en rot mellan 0 och 1.  

Kommentar: Uppgiften är en enkel och typisk tillämpning av satsen om mellanliggande 

värden inom analys. Vad som är häpnadsväckande är att satsen ger svaret på ett 

verklighetsförankrat problem som vi någon gång i livet måste ha stött på. Hur fixar vi 

ett bord som gungar på golvet?  

Enklast och snabbast är att bara rotera bordet kring bordsytans centrum, så länge golvet 

är kontinuerligt. Vi har också antagit att bordet är rektangelformat och de fyra benen 

utgör, som vanligt, hörn till en rektangel. 

Problemet om det gungande bordet formulerades först på 1960-talet av den brittiske 

matematikern Roger Fenn, antagligen då han satt vid ett gungande bord på en 

restaurang. Det dröjde cirka 30 år för en fullständig matematisk lösning med bevis att 

bli till. Den högst intresserade läsaren hänvisas till artikeln ”Mathematical table turning 

revisited” tillgänglig på arXiv.    

(Bilaga B - Intervjuunderlag med kompendiets prototyp) 

Efter bearbetning innehåller kommentaren en förklaring för vad satsen om mellanliggande 

värden handlar om samt en närmare beskrivning för problemet om det gungande bordet. Vidare 

finns en berättelse om lösningen för ekvationen 𝑥 = cos 𝑥 som jag bedömt kan vara av intresse 

för många läsare. Den nya kommentaren lyder: 

Det är finns en mängd olika sätt att lösa problemet, varav ett är en typisk tillämpning av 

satsen om mellanliggande värden (eng. the intermediate value theorem) inom analys. 

Trots att satsen inte explicit tas upp i gymnasiekurser är den på ett intuitivt sätt väldigt 

logisk. Ett specialfall av satsen lyder: 

Om 𝑓(𝑥) är en kontinuerlig funktion på intervallet [𝑎, 𝑏], där  

𝑓(𝑎) < 0 < 𝑓(𝑏), finns det säkert någon punkt 𝑐 mellan 𝑎 och 𝑏 sådan att 

𝑓(𝑐) = 0. Punkten 𝑐 är med andra ord en rot till ekvationen 𝑓(𝑥) = 0.  

Vad som är häpnadsväckande är att satsen ger svaret på ett verklighetsförankrat problem 

som vi någon gång i livet måste ha stött på. Hur fixar vi ett bord som inte står stadigt på 

golvet? Enklast och snabbast är nog att rotera bordet lite på platsen. För eller senare 

finner vi en position där bordets alla fyra ben stadigt vilar på golvet. Det lär i praktiken 

inte spela någon roll hur vi exakt vrider på bordet så längre rotationen sker kring 

bordsytans centrum. Några viktiga förutsättningar för knepets applicerbarhet är att det 

inte är något fel med bordet och att golvet inte höjs med mer än arctan
1

√2
≈ 35,26° 

mellan två godtyckliga punkter på golvet. Problemet om det gungande bordet 

formulerades först på 1960-talet av den brittiske matematikern Roger Fenn, antagligen 

då han satt vid ett gungande bord på en restaurang. Det dröjde cirka 30 år för en 

fullständig matematisk lösning med bevis att bli till. Den högst intresserade läsaren 

hänvisas till artikeln ”Mathematical table turning revisited” tillgänglig på arXiv.    

Den unika lösningen till ekvationen 𝑥 − cos 𝑥 = 0 kallas förresten ibland Dottie’s tal, 

vilket har en ganska märkvärdig historia. Enligt Samuel Kaplan härrör smeknamnet 

ifrån en viss professor i franska vid namn Dottie som noterade att varje gång hon skrev 

in ett tal i räknaren och slog cos-knappen gång på gång, visar skärmen till slut ett och 

samma värde, nämligen cirka 0,739085. Då Dottie frågade sin man som var professor i 

matematik varför räknaren betedde sig på detta sätt, tittade hennes man fundersamt på 
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talet och sade att han inte hade någon aning, åtminstone inte den dagen. Nästa dag insåg 

den smarte matematik-professorn inte bara vad som hände utan även att hans hustru 

hade upptäckt ett enkelt men vackert exempel på en global attraktor. 

 

 

Figur 20. Grafisk representation av en Lorenzattraktor, döpt efter den amerikanske matematikern 

Edward Lorenz (ej att förväxla med den nederländske fysikern Hendrik Lorentz) som år 1963 utvecklade 

en förenklad matematisk modell som beskrev atmosfärisk konvektion. Modellen består tre så kallade 

Lorenzekvationer, vars lösningsmängd över tiden är benägna att begränsas till en Lorenzattraktor. När 

en attraktor är plottad liknar grafen en åtta eller, ännu bildligare, en fjäril.  

 

Attraktorn påvisar bland annat att det är svårt att fullständigt förutsäga något långsiktigt  

i ett kaotiskt dynamiskt system. Jämför fjärilseffekten. 

 

(Problem 25 i Bilaga C - Kompendium) 

 

Andra mindre förbättringar var att de språkliga felaktigheter som upptäckts har eliminerats och 

att en del problem och kommentarer har omformulerats så att både lärare och elever lättare kan 

förstå innehållet. En omformulering kan handla om att vissa komplicerade uttryck eller onödigt 

formella ord bytts ut eller att en enkel men underlättande figur lagts till.  

De nya problemen och kommentarerna som lagts in efter intervjuerna är baserade på vad lärarna 

ansåg vara användbara problem eller intressanta kommentarer. Samtidigt finns vissa problem i 

kompendiets prototyp som inte längre finns med i det färdiga kompendiet eller som har 

kombinerats med andra relevanta problem eller kommentarer. Att vissa detaljer tagits bort beror 

på att jag under utvecklingen av kompendiet inte längre ansåg att de var passande för den tänkta 

målgruppen. Några problem och kommentarer bedömde jag vara för invecklade eller 

ointressanta och några andra hade jag inte lyckats finna lämpliga historiska kopplingar till.   

Det råder en viss diskrepans mellan några lärares önskemål och vad jag, utifrån litteraturstudien 

och mina erfarenheter, anser vara rimligast. Jag har bestämt mig för att inte inkludera de önskade 

faktarutorna utöver kommentarerna och inte heller lägga särskilt fokus på anekdoter, även om de 

i sig kan ha en upplivande effekt på stämningen i klassrummet. I samband med detta arbete 

skulle jag vilja prioritera problemlösning samt matematiker och matematikens utveckling kring 

problem. Övermåtta på perifera fakta kan lätt signalera till en del framtida läsare att kompendiets 

innehåll saknar betoning på hur matematikens historia kan integreras i undervisningen för att 

bidra till elevernas kunskapsutveckling. Jag har däremot försökt att bland texterna lyfta upp en 
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vardaglig och förhoppningsvis underhållande sida av matematiken framför allt med hjälp av 

bilder och illustrationer som är konstnärliga eller estetiskt tilltalande.  

Dessutom anser jag att anekdoter samt liknande korta fakta och berättelser är relativt enkla att 

söka digitalt, varför de inte behöver finnas med i kompendiet. För de läsare som önskar konkreta 

referenser rekommenderar jag bland annat bokserien ”Mathematical circles” av den amerikanske 

matematikern Howard W. Eves (1911-2004) och det webbaserade arkivet MacTutor History of 

Mathematics (http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/index.html). 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/index.html
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8  DISKUSSION 

 

Nedan diskuteras några aspekter kring kompendiet som är arbetets slutgiltiga produkt.  

8.1 Piaget kontra Vygotskij 

Majoriteten av de matematiska problemen i kompendiet har valts ut och formulerats på ett sådant 

sätt att de framstår som utmanande för eleverna. Ofta är tecken på uppenbara procedurer och 

lösningsmetoder inte synliga i problemformuleringen, varför problemlösaren måste tänka aktivt 

efter vilka strategier som är optimala. Ett exempel på problem där en procedur är tydlig är 

följande: 

(Problem 1) Det största talet som kan uttryckas med romerska siffror är 

MMMCMXCIX 

om vi håller fast vid skrivreglerna och endast tillåter de sju tecknen I, V, X, L, C, D och 

M. Hur stort är detta tal, uttryckt i de siffror vi brukar använda? 

(Bilaga C - Kompendium) 

Enligt Vygotskij (2007) och Carlgren & Marton (2007) skulle utmanande uppgifter vara nyttiga 

för elever, eftersom de kan leda till djupförståelse och för många ett ökat intresse för matematik. 

Samtidigt får problemen inte vara för svåra, för att inte avskräcka de elever som är i början av 

inlärningsprocessen sett ur Piagets konstruktivistiska teori. Samtliga problem ska kunna lösas 

med de verktyg och kunskaper som eleverna faktiskt har lärt sig inom ramen för kurserna på 

gymnasiet. Här krävs även samarbete från lärarnas sida. Kompendiet ger endast förslag på hur 

matematikens historia kan tas upp i samband med undervisningen med hjälp av problemlösning. 

Kompendiet styr inte själva lektionerna. Detta innebär att de undervisande lärarna själva ska 

fundera över huruvida kompendiets föreslagna problem kan modifieras och anpassas till deras 

elevgrupper, samt vid vilka lektionstillfällen eleverna är tillräckliga mogna för att diskutera ett 

visst problem. 

Piagets (1978) teori om elevers egen aktivitet och Vygotskijs teori om social interaktion 

motsäger inte nödvändigtvis varandra utan kan fungera som varandras komplement. Det finns 

många sätt för elever att arbeta med problemen i kompendiet. Lärare får själva bestämma 

huruvida ett problem ska begrundas och lösas individuellt eller i elevgrupper. Varje arbetsform 

har sina fördelar. Om arbetsformerna varieras på ett genomtänkt sätt får eleverna möjlighet att 

både konstruera sina mentala scheman genom enskilt tänkande och förbättra sin befintliga 

kunskap genom interaktion med klasskamraterna.  

 

8.2 Hur kompendiet kan användas av matematiklärare 

Uppgifterna i kompendiet kan ibland ha en formulering som inte lämpar sig för en specifik 

elevgrupp på grund av främmande terminologi eller besvärliga numeriska värden. När den 

undervisande läraren ska ge ett problem till eleverna bör läraren göra skäliga anpassningar med 

tanke på elevernas förkunskap och ambition. Hur mycket tid som finns till förfogande och vilka 

syften läraren vill uppnå bör också övervägas.  

Till exempel kan problem 20 betraktas: 

”När man från början beställde Chicken McNugget hos den internationella kedje-

restaurangen McDonald’s kunde man i en låda välja att ha 6, 9 eller 20 kycklingbitar. 

Vi inser enkelt att man inte kunde köpa exakt 5, 8 eller 16 bitar på detta sätt. Vad är det 

största antalet bitar man inte kunde köpa?”  
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(Bilaga C - Kompendium) 

Läraren kan välja att dela upp frågan i fler lätthanterliga frågor motsvarande olika kunskaps-

nivåer, som olika elever kan arbeta med utifrån sina egna förutsättningar. Förslagsvis kan de tre 

följande frågorna ställas: 

a) Kan du ge tre ytterligare exempel på antal kycklingbitar som inte kunde beställas? 

b) Visa att det var möjligt att beställa exakt 32 bitar. 

c) Vilket är det största antalet bitar man inte kunde köpa? 

Ett annat sätt att omformulera problemet är att ge antydningar gällande huruvida lösningen kan 

formuleras kortfattat eller om en undersökning föredras. Den sista delfrågan ovan kan uttryckas 

Undersök det största antalet bitar man inte kunde köpa. 

alternativt  

Skapa en värdetabell med antalet bitar från 5 till 50, där du explicit föreslår 

kombinationer hur dessa kunde köpas eller visar att det inte var möjligt.  

Problemets formulering kan även ändras beroende på vilka förmågor hos eleverna läraren avser 

att bedöma. Vid bedömning av begreppsförmågan samt procedurförmågan kan läraren skriva 

Ställ upp en diofantisk ekvation som beskriver en kombination för att köpa exakt 32 

bitar. Lös sedan ekvationen med hjälp av någon metod som diskuterats i kursen eller 

visa med hjälp av någon sats att ekvationen saknar lösning. 

Efter att problemet diskuterats i klassen rekommenderas att läraren kommenterar några historiska 

bakgrundsfakta. Läraren finner i kompendiet några föreslagna kommentarer i anslutning till 

problemet som inspiration. Det är värt att notera att meningen med kommentarerna är att ge 

lärare förslag på vilka varierande sätt historien kan kopplas till problemen, där kopplingarna kan 

riktas mot både själva matematiken och de kulturella kontexterna där matematiken utspelar sig. 

Kommentarerna kan däremot inte ge lärare en fullständig utbildning om olika 

matematikområdens uppkomst och utveckling från antiken fram till nutid. Vissa kommentarer 

belyser kortfattat exempelvis vilka olika beteckningar Viète och Descartes använde (problem 7), 

hur ett matematiskt objekt fått olika synsätt genom historien (problem 32 och 79) och att ett 

knepigt problem studerats under många fler år än bara några sekel (problem 36, 68 och 82). För 

mer detaljerade och djupare insikter hänvisas lärare till litteratur som särskilt behandlar 

matematikens historia.   

 

8.3 Egna preferenser 

Jag har valt att inte nödvändigtvis presentera problemen i kronologisk ordning. En del problem 

har betraktats av matematiker under olika perioder och är svåra att klassificera till exempel 

såsom kommande från senantikens eller medeltidens matematik. Vissa problem är av mycket 

gammalt ursprung från den tid då begrepp och symboler var primitiva, vilket kan leda till 

inaktuella, svårbegripliga formuleringar eller onödigt komplicerade lösningsmetoder som 

förvirrar eleverna ifall dessa skulle placeras i början av kompendiet. Trots att det är lärare och 

inte elever som läser kompendiet vill jag inte att någon läsare ska stöta på svårigheter redan i det 

första problemet och ifrågasätter kompendiets budskap. Av dessa skäl har jag i stort sett placerat 

problemen gruppvis, det vill säga att de som handlar om samma tema eller kopplas till samma 

matematiker presenteras nära varandra, för att göra texterna mer eller mindre flytande. Till 

exempel har problem 36, 37 och 38 alla något att göra med den italienske matematikern Niccolò 

Tartaglia, medan problem 73, 74 och 75 behandlar geometrisk optimering. 

Då kompendiet är en sammanställning av historiska problem och händelser som jag utifrån mina 

egna erfarenheter och intervjuernas resultat tror skulle kunna passa in i realistiska undervisnings-
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situationer finns det en risk att några lärare inte upplever likadant. Som Siu (2002) poängterar 

beror integreringen av matematikens historia i undervisningen mycket på den undervisande 

läraren, gällande vad läraren finner väsentligt och roligt. Även om ”roligt” varken är en 

vetenskaplig term eller ett strikt undersökningsbart fenomen är det ett faktum att både lärare och 

elever ständigt hyser estetiska värdeomdömen om huruvida något är intressant, tilltalande, 

behagligt eller inte. Det kan hända att en lärare finner ett problem synnerligen komplicerat för 

majoriteten av eleverna, irrelevant i förhållande till kursplanerna eller helt enkelt alldeles för 

tidskrävande. 

Mitt förslag är att läraren skulle kunna försöka formulera om problemet för att anpassa det efter 

de rådande omständigheterna. Kompendiet styr som sagt inte själva undervisningen utan 

fungerar mer som en inspirationskälla. Trots att det endast finns 85 numrerade problem finns det 

många kommentarer som berör relevanta matematiska fakta eller ytterliggare problem av 

liknande karaktär. Förhoppningsvis fungerar något av dessa fakta och problem som en givande 

ersättning för det numrerade problemet. Min vision är att framtida läsare skulle kunna hitta något 

användbart i varje problem.  

 

8.4 Den långvariga kvarvarande effekten 

Det är inte omöjligt att den högst historieintresserade läraren ibland råkar ut för praktiska 

svårigheter såsom att tiden inte räcker till för att läraren ska hinna förmedla så mycket 

matematikhistoria, eller för att eleverna ska hinna tänka igenom problemen på lektionerna. Av 

detta skäl är en tänkbar fråga huruvida kompendiet faktiskt kan fungera i praktiken när jag nästan 

hela tiden under projektets gång har agerat skrivbordspedagog. Svaret är att jag inte vet och 

därför skulle jag vilja genomföra en mer omfattande undersökning i framtiden där kompendiet 

nyttjas i riktiga klassrumssituationer.  

Däremot tror jag att kompendiet kan lämna en kvarvarande, förhoppningsvis långvarig, effekt 

hos lärarna som läst hela kompendiet. Eftersom dessa lärare nu har gjort sig bekanta med så 

många fascinerande problem och händelser från historien, så kommer de möjligen att tycka ännu 

mer om sitt ämne. Efter att ha varit både elev och lärare upplever jag att glädjen smittar av sig. 

Det är lättare och naturligare för en lärare att förmedla kunskaper med engagemang om denne 

faktiskt tycker om sitt ämne. Ju mer matematikhistoria de kan, desto större är chansen att de blir 

mer entusiastiska när de står framför sina elever. Det kan även hända att de lärare, som vid 

arbetets början var negativa till integrering matematikens historia i matematik-undervisningen, 

börjar se mer nytta än skada i idén efter att ha läst kompendiet.          

8.5 Vem kan läsa kompendiet? 

Kompendiet som skrivs i samband med detta arbete är tänkt att läsas av matematiklärare som 

bedriver sin undervisning på gymnasienivå. Lärarna behöver inte ha god kunskap inom 

matematikens historia såsom vilka matematiker har bidragit med vilka resultat eller hur en 

matematisk teori genom tiderna har utvecklats. För att kompendiet ska kunna nyttjas väl krävs 

dock att lärarna behärskar den matematik som behandlas på gymnasienivå samt undervisnings-

strategier för att leda elever till att uppnå kursernas mål enligt de gällande styrdokumenten. 

Det är däremot inte omöjligt att kompendiet kan läsas även av dem som är genuint intresserade 

av problemlösning ur ett matematikhistoriskt perspektiv.  
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9  AVSLUTNING 

9.1 Slutsats 

Kompendiet fungerar som ett komplement till de befintliga läroböckerna och lärarhand-

ledningarna. Om de inkluderade matematiska problemen är utvalda på ett genomtänkt sätt och 

till en stor del baserade på de gällande styrdokumenten kan matematiklärarna se kompendiet som 

ett kraftfullt verktyg för att nyansera sin undervisning.  

Utöver att ett problem kan knytas till historiska händelser måste det framför allt ha relevans för 

kursplanerna och främja elevernas kunskapsutveckling. Kommentarerna kan däremot vara 

mindre formella och innehålla intresseväckande tankar som ligger utanför kursernas ramar. Det 

är uppskattat att kompendiet belyser matematikens utveckling under både gamla och nya tider.  

9.2 Framtida arbeten 

En naturlig fortsättning till detta arbete är att närmare undersöka hur det nyskrivna kompendiet 

fungerar i praktiken. Utöver det att kompendiets innehåll är genomtänkt finns det andra yttre 

faktorer som påverkar resultatet såsom lärarens skicklighet i undervisning, elevernas attityd 

gentemot ämnet och kursernas upplägg.   

En annan inriktning är att vidareutveckla kompendiet så att fler problem och historiska händelser 

presenteras. Vissa matematiska områden kan få ett större utrymme jämfört med det nuvarande 

kompendiet. Potentiella områden är satslogik, mängdlära, statistik och numerisk analys. 

9.3 Epilog 

Avsikten med arbetet är inte att propagera för en generell sanning om hur positiv och kraftfull 

matematikhistoriens närvaro i matematikundervisningen kan vara, och inte heller att övertyga 

majoriteten av Sveriges lärare att övergå till en viss favoriserad undervisningsplan. Ändamålet är 

snarare att åstadkomma ett förslagsfyllt kompendium till de matematiklärare som gärna vill ha 

mer av matematikens historia i sin undervisning, för att både berika lektionernas innehåll och 

bidra till elevers ökade förståelse samt ämnesintresse. Även om kompendiet kan ha gått miste om 

någon storslagen matematiskt historisk händelse, är förhoppningen att lärarna som läser 

kompendiet blir inspirerade och uppmuntrade till att utforska ämnet och finna egna nya 

undervisningsstrategier. 
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BILAGA A - FRÅGOR TILL INTERVJU 1 

 

1. Hur länge har du undervisat i ämnet matematik på gymnasiet? 

2. Hur väl bedömer du din kunnighet inom matematikens historia? 

3. Hur ofta tar du upp matematikens historia i din undervisning? 

4. På vilka sätt tar du upp matematikens historia i din undervisning? 

5. Tycker du att du är nöjd med läroböckerna gällande hur de behandlar matematikens historia? 

6. Skulle du uppskatta att det finns ett kompendium som samlar in många matematiska problem 

med anknytning till matematiskt historiska händelser? 

7. Har du några allmänna önskemål om kompendiets innehåll? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BILAGA B - INTERVJUUNDERLAG MED 
KOMPENDIETS PROTOTYP 

 

Till respondenten  

 

Intervjuerna är frivilliga och respondenten har rätt att när som helst under projektets gång 

avbryta sin medverkan utan att behöva ange en anledning. Inspelning sker vid varje intervju. De 

erhållna svaren kommer endast att användas i undersökningssyftet och kan inte utnyttjas av 

utomstående för att identifiera respondenten. 

Med dessa intervjuer önskar jag att få dina synpunkter kring delar av det framtida kompendiet. 

Den främsta tanken är att kompendiet ska vara en bra produkt som du själv skulle vilja tillbringa 

din tid på att läsa och uppleva att det faktiskt ge användningsmöjligheter i praktiken. 

Jag ställer inga specifika frågor under intervjuerna om ingen oklarhet skulle uppstå. Du kan fritt 

berätta för mig vad du tycker om problemen och kommentarerna. Du kan låta dig inspireras av 

följande frågor. 

 

Om problemen  

1. Är problemet formulerat på ett begripligt sätt?  

2. Finns det något i problemlydelsen som du skulle vilja ändra på? 

3. Skulle det bli intressant för eleverna att lösa detta problem? 

4. Vilka matematiska förmågor hos elever kan utvecklas med hjälp av problemet? 

5. Vilken elevgrupp passar problemet som bäst? 

 

Om kommentarerna 

1. Har historien kopplats till problemet på ett relevant sätt? 

2. Är denna historia något bra att veta? Varför? 

3. Får du några intressanta tankar när du läser kommentardelen? 

4. Finns det någon guldklimp ur matematikens historia jag kan tillägga? 

5. Skulle du önska mer bakgrundsinformationer eller fler anekdoter kring matematikerna? 

 

Övrigt 

1. Verkar kompendiet vara intressant så länge? 

2. Skulle du vilja läsa kompendiet när det ges ut? 

3. Tror du att det finns många möjligheter att väva in matematikens historia i din 

undervisning med hjälp av kompendiet? 

4. Tror du att eleverna kommer att uppskatta det? 

5. Har du några bästa tips att ge till kompendiets författare? 

 

Tack för din medverkan! 

 

  



 

Problem inom algebra och aritmetik 
 

Anmärkning: Följande utkastsinnehåll visas vid intervjuerna endast för att lärarna ska känna till 

några idéer kring kompendiet. Många texter och bilder har tagits direkt från olika källor utan 

hänvisning. Vissa textstycken kan uppfattas som språkligt och/eller matematiskt felaktiga. 

Kompendiets författare Tam Vu ska ha egna och stringentare formuleringar i kompendiet efter 

att ha fått in lärares synpunkter och eventuella ytterliggare förslag.  
 

Problem 1. Den magiska kvadratens historia sträcker sig mer än 4000 år tillbaka i tiden. Enligt 

en legend fick den mäktige kejsare Yu syn på en gudomlig sköldpaddavid floden Huang Ho’s 

strand (nuvarande Gula floden). På sköldpaddans rygg fanns ett kvadratiskt mönster av prickar 

som symboliserade talen 1-9. Talen var så placerade att de utgjorde en magisk kvadrat, dvs. 

summan, den s.k. magiska summan, av talen var densamma i de tre raderna och kolumnerna 

samt i de två diagonalerna. 

 
 

Fullborda den 3×3-kvadraten till höger med talen från 1 till 9 (varje tal används exakt en gång) 

så att talen utgör en magiska kvadrat. Ta hjälp av den vänstra figuren. Visa även att rutan i 

mitten måste ifyllas med 5.    

 

Problem 2. Den tyske målaren och konstteoretikern Albrecht Dürer’s ”Melencolia I” (sic!) 

framställer i sitt övre högra hörn en 4×4-kvadrat ifylld med tal från 1 till 16. Kontrollera att 

kvadraten är en magisk kvadrat. 
 

 
 

Kommentar: Gravyrens namn stavas faktiskt ”Melencolia I”, som Dürer själv döpte sitt verk till. 

Det är svårt för oss att avgöra om verkets koppling till melankoli, vilket på latin heter 

”melancholia”, nu när ingen längre kan tala med Dürer.  

 

Den brittiske matematikern Henry Dudeney presenterade i sin bok ”The Canterbury puzzles” 

(1907) en reversibel magisk kvadrat. Tack vare den intelligenta kalligrafin fås en annan magisk 



 

kvadrat när den ursprungliga kvadraten välvs upp och ner. I båda kvadrater är summan av talen 

längs varje rad, kolumn och diagonal precis 179. 

 

 
 

 

Problem 3. Du ska skära en cirkelformad pizza med endast raka skärningar. Om en skärning görs 

över pizzan kan den delas upp i högst två bitar, ej nödvändigtvis lika stora. Vid två skärningar 

kan pizzan delas upp i högst fyra bitar. I högst hur många bitar kan pizzan delas upp med hjälp 

av fem raka skärningar över pizzan? 

Kommentar: Den slutna formeln för det högsta antalet bitar erhållna med 𝑛 raka skärningar 

𝑃(𝑛) =
1

2
(𝑛2 + 𝑛) + 1 

 

kan härledas genom att utgå ifrån rekursionsekvationen 

𝑃(𝑛 − 1) = 𝑃(𝑛 − 2) + (𝑛 − 1). 

 

Pizzadelningsproblemet studerades och löstes i en ekvivalent form av den prominente 

schweiziske geometern Jakob Steiner (1796-1863). Steiner’s ”pizza” var oändligt stor och hans 

skärningar var oändligt långa räta linjer. Problemet löd  

 

 Vad är det största antalet regioner som utgörs av 𝑛 räta linjer i planet? 

 

En svårare variant handlar om att bestämma antalet regioner i en cirkel som delas upp med hjälp 

av kordor, vars ändar är två av de 𝑛 punkterna på cirkelns rand. Punkterna placeras så att inga tre 

kordor skärs i en och samma punkt. Vi inser ganska lätt att de fem första antalen blir 1, 2, 4, 8 

och 16. Hur många regioner kan vi högst få med hjälp av sex punkter i så fall? Svaret är inte 32 

utan 31. Antalet erhållna regioner lyder i längden inte den klassiska geometriska talföljden 1, 2, 

4,…, 2𝑛,… som en hänsynslös problemlösare kan snabbt dra för slutsats. Det visar sig att det 

sökta antalet blir  

(
𝑛

4
) + (

𝑛

2
) + 1 =

1

24
(𝑛4 − 6𝑛3 + 23𝑛2 − 18𝑛 + 24). 

 

För 𝑛 = 0, 1, 2, … , 9 får vi antalet regioner till 1, 2, 4, 8, 16, 31, 57, 99, 163 respektive 256. 

 

Problem 4. Diofantos från Alexandria är en grekisk matematiker som levde runt 250 f. Kr. och 

skrev en berömd bok om ekvationer vid namn ”Arithmetica” (gr. Ἀριθμητικά). Boken består av 

130 algebraiska problem med numeriska lösningar för både bestämda och obestämda ekvationer. 

Nedan följer ett grekiskt epigram om Diofantos’ liv. Kan du klura ut hur gammal Diofantos 

blev?  



 

”Hans barndom varade 1/6 av hans liv, hans skägg började växa efter ytterligare 1/12, efter 

ytterliggare 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.”  

 

Kommentar: Diofantos gav namn åt de så kallade diofantiska ekvationer. Alla ekvationer kan 

klassificeras som diofantiska så länge vi endast godkänner heltalslösningar. Ett känt exempel är 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2. Heltalslösningar till denna ekvation utgör sidorna i en rätvinklig triangel och 

brukar kallas pythagoreiska tripplar. Den mest kända lösningen är 𝑎 = 3, 𝑏 = 4 och 𝑐 = 5 och 

utgör sidorna i den egyptiska triangeln. 

 

Problem 5. Visa att om 𝑢 och 𝑣 är lösningar till andragradsekvationen   

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 
gäller alltid att 

𝑢𝑣 = 𝑐/𝑎       samt 𝑢 + 𝑣 = −𝑏/𝑎. 
 

Eventuellt får 𝑢 och 𝑣 vara lika eller komplexa. 

 

Kommentar: Resultatet är ofta känt som Viète’s formel, vilken brukar tillämpas för att snabbt 

inse lösningar till en andragradsekvation, förutsatt att ekvationen har ”trevliga” heltalslösningar. 

Den matematiker som döljer sig i namnet är fransmannen François Viète (lat. Franciscus Vieta). 

En mer generell formulering för Viète’s formel är följande. 

 

Låt 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 vara nollställen till polynomet  

 

𝑝(𝑥) = 𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + ⋯ + 𝑎1𝑥 + 𝑎0 
 

av grad 𝑛, där koefficienterna 𝑎0, 𝑎1, … , 𝑎𝑛 kan vara komplexa och 𝑎𝑛 ≠ 0. Då gäller 

 

𝑥1𝑥2 … 𝑥𝑛 = (−1)2𝑎0/𝑎𝑛        samt 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛 = −𝑎𝑛−1/𝑎𝑛. 
 

Problem 6. Visa att ekvationen   

𝑥 = cos 𝑥 

har en rot mellan 0 och 1.  

 

Kommentar: Uppgiften är en enkel och typisk tillämpning av satsen om mellanliggande värden 

inom analys. Vad som är häpnadsväckande är att satsen ger svaret på ett verklighetsförankrat 

problem som vi någon gång i livet måste ha stött på. Hur fixar vi ett bord som gungar på golvet?  

 

Enklast och snabbast är att bara rotera bordet kring bordsytans centrum, så länge golvet är 

kontinuerligt. Vi har också antagit att bordet är rektangelformat och de fyra benen utgör, som 

vanligt, hörn till en rektangel. 

 

Problemet om det gungande bordet formulerades först på 1960-talet av den brittiske 

matematikern Roger Fenn, antagligen då han satt vid ett gungande bord på en restaurang. Det 

dröjde cirka 30 år för en fullständig matematisk lösning med bevis att bli till. Den högst 

intresserade läsaren hänvisas till artikeln ”Mathematical table turning revisited” tillgänglig på 

arXiv.    

Problem 7. Det var två män som satt vid en brunn och åt. Den ene hade tre små brödlimpor och 

den andre hade två. En soldat gjorde sällskap med männen och tillsammans åt de lika mycket av 

de delade fem brödlimporna. När allt bröd ätits upp gav soldaten fem mynt till männen för att 



 

betala för sin måltid. Den ene mannen accepterade tre av mynten då han hade tre limpor, medan 

den andre tog de resterande två mynt för sina två limpor. Var mynten rättvis fördelade? 

Kommentar: Delning och prissättning av mat har lagt grunden för många matematiska problem. 

Leonardo Pisano, även känd som Fibonacci, formulerade under 1200-talet problemet ovan för att 

demonstrera att saker inte är vad de ser ut att vara. I den ursprungliga italienska texten var varje 

mynt känt som en ”bisante” (eng. bezant), vilken var den medeltida termen för ett guldmynt. 

Ordet härrör etymologiskt från Bysantinska riket.  

 

Problem 8. Det finns 50 kycklingar och kaniner. Antalet totala fötter är 122. Hur många 

kycklingar och hur många kaniner finns det? 

Kommentar: Detta problem är inristat på en trätavla som hängde på templet Kurasako Kannon i 

Japan, av Ufu Chosaburo i 1743. Tavlans storlek är 76 cm gånger 33 cm. Den ursprungliga 

lösningen är retorisk, dvs. utan hjälp av algebraiska symboler. 

 

Om varje kanin hade lika många fötter som kycklingar skulle antalet fötter vara 100 

sammanlagt. Av detta vet vi att de 22 fötterna i överskott borde komma från kaninerna, vilket 

tyder på att det finns 11 kaniner och 39 kycklingar. 

 

Problem 9. Triangeltal är ett tal som är summan av alla naturliga tal i ett intervall som börjar 

med 1. Som exempel är 10 ett triangeltal genom att det är summan av alla naturliga tal i 

intervallet [1,4], det vill säga lika med 1 + 2 + 3 + 4. 

 

Namnet kommer av att man kan bilda trianglar eller "trappor" som i figuren, där varje sida 

innehåller lika många element. 

    

... 

 

Visa att det 𝑛:te triangeltalet ges av 

1 + 2 + ⋯ + (𝑛 − 1) + 𝑛 =
𝑛(𝑛 + 1)

2
. 

 

Visa även att summan av två på varandra följande triangeltal är ett kvadrattal, dvs. ett tal som 

kan uttryckas som kvadraten som ett naturligt tal. 

 

Kommentar: Det finns ett klassiskt problem som brukar gå vid namn handskaknings-problemet. 

Hur många handskakningar finns det inom en grupp med 𝑛 personer, förutsatt att alla hälsar på 

varandra exakt en gång? Svaret är inget annat än 

1 + 2 + ⋯ + (𝑛 − 2) + (𝑛 − 1) =
𝑛(𝑛 − 1)

2
. 

 

 

Problem 10. Gauss’ vetenskapliga dagbok är som en ovärderlig skatt för historiker, trots att hans 

anteckningar kan vara väldigt frustrerande kryptiska. Den 10 juli 1796 skrev Gauss 

ΕΥΡΗΚΑ! num = Δ + Δ + Δ 

 

Det visar sig senare att Gauss den dag upptäckte att varje positiv heltal är summan av högst tre 

triangeltal. Kontrollera att detta faktiskt stämmer för varje heltal från 40 till 50. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Naturligt_tal
https://sv.wikipedia.org/wiki/Triangel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3eckszahl_treppe2.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3eckszahl_treppe3.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3eckszahl_treppe4.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3eckszahl_treppe5.PNG


 

Kommentar: Gauss publicerade ett bevis för detta upptäckt i sin bok ”Disquisitiones 

arithmeticae”. En allmännare regel uttalades av Fermat år 1638, utan bevis, att varje positivt 

heltal är summan av högst 𝑛 stycken 𝑛-gonala tal. Fermat’s påstående är känt som den 

fullständiga polygontalsatsen (eng. Fermat’s polygonal number theorem) och bevisades inte 

förrän 1813 av Cauchy.  

Problem 11. Det största talet som kan uttryckas med romerska siffror är 

MMMCMXCIX 
 

om vi håller fast vid skrivreglerna och endast tillåter de sju tecknen I, V, X, L, C, D och M. Hur 

stort är detta tal, uttryckt i våra gängse siffror? 

 

Kommentar: Av kronologiskt skäl finns det ingen romersk siffra för talet 0, och inte heller för 

negativa tal eller decimaltal.  

 

Katarina kyrkas tornur har en urtavla med romerska siffror. Observerar att siffran 4 skrivs med 

fyra streck, vilket är vanligt för ur med romerska siffror. Ett ofta förekommande skäl är att IV 

också kan stå för IVPITER, dvs. den högste guden Jupiter i romersk mytologi. I grekisk 

mytologi motsvaras han av Zeus (gr. Ζευς, även Δίας). Urmakarna ville inte bryta mot 

traditionen att undvika att skriva eller uttala gudarnas namn. 

 

 
 

 

Problem 12. En trappa har 100 steg. På det första steget finns en duva. På det andra steget finns 

två duvor. På det tredje steget finns tre duvor osv. Hur många duvor finns det allesammans? 

Kommentar: Alcuin från York formulerade detta problem i ”Propositiones ad acuendos juvenes” 

(lit. Problem för att vässa de unga). Manuskriptet räknas som en av de tidigaste samlingarna av 

problem inom nöjesmatematik. 

 

Det berättas med flit att matematikernas furste, Carl Friedrich Gauss, räknade ut summan 1 +
2 + ⋯ + 99 + 100 när han gick i första klass. Hans lärare gav eleverna i uppgift att beräkna 

summan och förberedde sig på en lång paus, när lille Gauss efter några minuter traskade fram till 

katedern med sin griffeltavla där han hade skrivit svaret 5050. När lektionen var slut, visade det 

sig att det bara var Gauss som hade fått rätt svar. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Katarina_kyrkas_tornur
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gauss


 

Problem 13. För att snabbt uppskatta tiden som krävs för att någon mängd som växer (eller 

avtar) exponentiellt ska fördubblas (eller halveras) kan man ibland konsultera en tumregel vid 

namn 72-regeln. Om Hayden sätter in 10 000 kronor i sin bank som erbjuder räntesatsen 6 % 

per år kan han räkna med att efter ungefär 72/6 = 12 år ska det finnas 20 000 kronor i kontot.  

Kontrollera regeln med några exempel. Vad händer om räntesatsen är större än 72 % per år. 

Kommentar: En tidig referens till regeln finns i boken ”Summa de arithmetica, geometria, 

proportioni et proportionalita” (1494) av Luca Pacioli. Han presenterade regeln i samband med 

uppskattning av fördubblingstiden för en investering men gav ingen härledning eller förklaring. 

Här följer ett utdrag på italienska, där 72-regeln nämndes som ”regola 72”. 

 

”A voler sapere ogni quantità a tanto per 100 l'anno, in quanti anni sarà tornata doppia tra utile e 

capitale, tieni per regola 72, a mente, il quale sempre partirai per l'interesse, e quello che ne 

viene, in tanti anni sarà raddoppiato. Esempio: Quando l'interesse è a 6 per 100 l'anno, dico che 

si parta 72 per 6; ne vien 12, e in 12 anni sarà raddoppiato il capitale.” 

Uttrycket “tumregel” finns i många språk. Ursprunget är oklart men en sannolik förklaring är att 

hantverkare traditionellt ibland använde sin egen tumme för att approximativt uppmäta sträckor. 

Några andra tumregler för att underlätta beräkningar är: 

- Om ljudstyrkan fördubblas ökar ljudnivån med cirka 3 decibel. 

- För små värden på 𝑥 gäller sin 𝑥 ≈ 𝑥, där 𝑥 mäts i radianer. 

- Sveriges befolkning är cirka 1 % av världens. Vårt läkarantal, energibehov och 

vinkonsumtion kan därmed approximeras att vara 1 % av världens.   

 

Problem 14. När man från början beställde Chicken McNugget hos den internationella 

kedjerestaurangen McDonald’s kunde man i en låda välja att ha 6, 9 eller 20 kycklingbitar. Vi 

inser enkelt att man inte kunde köpa exakt 5, 8 eller 16 bitar på detta sätt. Vad är det största 

antalet bitar man inte kunde köpa?     

Kommentar: Detta relativt smakliga problem formulerades av Henri Picciotto, som senare 

inkluderade det i sin lärobok om algebra som han författade tillsammans med Anita Wah. 

Picciotto tänkte på tillämpningen på 1980-talet när han ät middag med sin son på McDonald’s 

och utvecklade problemet på en servett. Om vi låter McNugget-tal vara det totala antalet 

McDonald’s Chicken McNuggets i ett godtyckligt antal lådor, där varje låda innehåller ha 6, 9 

eller 20 bitar, kan vi visa att det största icke-McNugget-talet är 43. icciotto’s problem är i sin tur 

ett specialfall av Frobenius’ myntproblem, döpt efter den tyske matematikern Ferdinand Georg 

Frobenius, som frågar efter den största monetära mängden som inte kan kombineras med hjälp 

av endast mynt av vissa givna valörer.  

 

Problem 15. Kvaternioner upptäcktes av William Rowan Hamilton år 1843. Han sökte nya sätt 

att utöka de komplexa talen till högre rumsdimensioner. Han kunde inte göra så för tre 

dimensioner, men för fyra dimensioner fann han att denna utvidgning går att göra. En kvaternion 

𝑞 kan allmänt skrivas 

𝑞 = 𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑗 + 𝑑𝑘 
 

där 𝑎, 𝑏, 𝑐 och 𝑑 är reella tal, medan 𝑖, 𝑗 och 𝑘 är de tre imaginära enheterna som uppfyller 

 

𝑖2 = 𝑗2 = 𝑘2 = 𝑖𝑗𝑘 = −1 
 

Visa att multiplikation mellan två kvaternioner inte är kommutativ. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Approximation
https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Rowan_Hamilton
https://sv.wikipedia.org/wiki/1843


 

Kommentar: Enligt Hamilton’s egna ord kom en plötslig tanke att använda regeln medan han tog 

en promenad med sin fru. Han ristade direkt in denna regel i Broom Bridge över Royal Canal i 

Dublin. Hamiltons ursprungliga ristning har försvunnit, men där finns i stället en minnestavla vid 

bron.  

 

 
 

I dag finns potential att använda kvaternioner i bland annat datorgrafik, reglerteknik, 

signalbehandling och mekanik för stela kroppars kretsloppbanor, huvudsakligen för att talen 

representerar rotationer och/eller orienteringar. Skälet till att talsystemet introduceras i nutid är 

att det blir färre räkneoperationer när man kombinerar flera kvaterniontransformationer, än att 

kombinera flera matristransformationer. Dessutom är det ett smidigt sätt att undvika så kallad 

gimbal lock (rotationsaxellåsning) vid rotation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Broom_Bridge
https://sv.wikipedia.org/wiki/Datorgrafik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reglerteknik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalbehandling
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cardansk_upph%C3%A4ngning


 

Problem inom geometri 

 

Anmärkning: Följande innehåll visas vid intervjuerna endast för att lärarna ska känna till några 

idéer kring kompendiet. Många texter och bilder har tagits direkt från olika källor utan 

hänvisning. Vissa textstycken kan uppfattas som språkligt och/eller matematiskt felaktiga. 

Kompendiets författare Tam Vu ska ha egna och stringentare formuleringar i kompendiet efter 

att ha fått in lärares synpunkter och eventuella ytterliggare förslag.  
 

Problem 16. Är det sant att alla cirklar är likformiga? Hur är det med alla ellipser?  

Kommentar: När elever lärt sig många regler för att avgöra om två trianglar eller parallellogram 

är likformiga eller kongruenta kan det lätt hända att de tror att endast kantiga figurer kan vara 

likformiga.  

I själva verket kan vi visa att även alla parabler är likformiga. Grafiskt sett innebär detta att man 

alltid kan se en godtycklig parabel i en annan godtycklig parabel genom att zooma in eller zooma 

ut tillräckligt.   

 

Problem 17. Det enklaste sättet för att beräkna en triangels area 𝐴, givet dess tre sidor 𝑎, 𝑏 och 𝑐, 

är nog att utnyttja Heron’s praktfulla formel 

𝐴 = √𝑠(𝑠 − 𝑎)(𝑠 − 𝑏)(𝑠 − 𝑐) 

där 𝑠 är triangelns halva omkrets, förutsatt att vi faktiskt känner till formeln. Visa att Heron’s 

formel stämmer för alla rätvinkliga trianglar. 

Kommentar: Heron var intresserade av praktiska istället för teoretiska ämnen. Många av hans 

texter behandlade sådana användbara tillämpningar som mekanik, ingenjör och mätning. Till 

exempel förklarade Heron i sin ”Dioptra” hur man gräver tunnlar genom berg och hur man mäter 

mängden av vatten som flödar ut ur en brunn. I ett annat verk besvarade han sådana mondäna 

frågor som varför en sticka bryts snabbare när man trycker sitt knä mot den i mitten eller varför 

man använder klor snarare än hand för att dra ut tänder.    

 

Problem 18. Rektanglarna nedan har en speciell egenskap, nämligen att deras area 16 och 18 är 

precis lika med deras omkrets 16 respektive 18. Kan du komma på ett sätt för att finna sidorna 

hos sådana trianglar? 

 

 

Kommentar: Detta är ytterligare ett exempel på numerisk mysticism inom Pythagoras’ sekt. 

Talet 17 ansågs vara ett hemskt tal då det stod mellan de synnerligen vackra talen 16 och 18. 

Redan i Pythagoras’ dagar skämtade folk om denna absurda tro, och i nuläget är numerisk 

mysticism inte längre en del av matematik. Vidskepelsen lever dock kvar, då många höga 

byggnader i USA inte har våning 13. I italiensk kultur är 17 är olyckligt tal, då det med romerska 



 

siffror skrivs XVII, vilket vid teckenomkastning blir VIXI som på latin betyder ”jag har levt”, 

alltså ”mitt liv är över”.   

 

Problem 19. Visa med figur en triangelns tre höjder skärs i en och samma punkt. 

Kommentar: Denna punkt kallas triangelns ortocentrum (eng. orthocentre). Namnet uppfanns av 

Besant och Ferrers år 1865 då de promenerade på en väg som leder ut ur Cambridge, England 

mot London. Med andra ord fanns inte termen ”ortocentrum” i det gamla grekiska verket 

Stoikheia av Eukleides eller Koniká av Apollonios, även om grekerna kände till både ”ortho-” 

(som i ”ortogonal”) och ”centrum”. 

Övningen uppmärksammar elever bland annat om att en triangel inte endast har en bas, då lärare 

brukar rita trianglar med en sida som är parallell med tavlans nedre kant. 

 

Problem 20. Visa med figur en triangelns tre medianer skärs i en och samma punkt. 

Kommentar: Denna punkt kallas triangelns centroid. I fysiken refereras punkten mer ofta som ett 

föremåls tyngdpunkt, om vi exempelvis betraktar en homogen triangelformad metallskiva. 

Det finns en väldigt ny sats formulerad av Lee Sallows. Placera ett gångjärn (eng. hinge) på 

mitten av varje sida hos den stora triangeln och låt de små trianglarna rotera kring gångjärnen 

enligt figuren. Vi kommer då att erhålla tre kongruenta trianglar. Om den stora triangeln är 

likbent eller liksidig kommer de tre resulterande trianglarna också att vara det. 

Satsen finns i decembernumret, år 2014, av tidskriften ”Mathematics magazine”. 

  

 

 

Problem 21. Antag att du hade ett rep som var spänt runt jordens ekvator. Plötsligt förlängdes 

repet med 1 meter. Skulle en mus kunna krypa genom gapet mellan jorden och repet? 

Kommentar: Radien hos klotet runt vilket repet är spänt är faktiskt irrelevant för svaret. Gapet 

mellan repet och klotet kommer alltid att vara 1/(2𝜋) meter ≈ 16 centimeter efter en 

förlängning med 1 meter. Svaret är ganska kontraintuitivt. 

 



 

Problem 22. En rätvinklig triangel har area 𝐴 och omkrets 2𝑝. Hur lång är hypotenusan, uttryckt 

i 𝐴 och 𝑝? 

Kommentar: Problemet formulerades av Isaac Newton. Svaret är att hypotenusan är 𝑝 − 𝐴/𝑝. 

 

Problem 23. Fyra båtar färdas hela tiden i samma riktning med samma avstånd mellan varandra. 

Tre av båtarna är en eka, en oljetanker och en segelbåt. Vad är den fjärde för typ av båt? 

Kommentar: Det enda möjliga scenariot är att de fyra båtarna utgör hörn till en tetraeder. Två 

tänkbara svar är att den fjärde båten är en u-båt eller en flygbåt. 

Tetraeder är en av de så kallade fem platonska kropparna, dvs. konvexa polyedrar med 

likformiga polygoner som sidor. Eukleides från Alexandria bevisade att det bara finns fem 

stycken sådana kroppar, nämligen tetraeder, hexaeder, oktaeder, dodekaeder och ikosaeder. 

Prefixen tetra-, hexa-, okta-, dodeka- och ikosa- betyder i tur och ordning 4, 6, 8, 12 och 12 och 

syftar på antalet fasetter hos kropparna. En hexaeder är ingen annan än en kub. 

Kropparna döps efter den grekiska filosofen Platōn (gr. Πλάτων) som skrev om dem i en dialog 

som heter "Timaios” (gr. Τίμαιος). Han associerade varje kropp med ett naturelement som vid 

den tiden betraktades som utgjorde all materia i universum. Platōn identifierade eld med 

tetraeder, jord med hexaeder, luft med oktaeder, vatten med ikosaeder och slutligen kosmos med 

dodekaeder.  

 

 

Problem 24. Givet ett klot inskrivet i en rät cirkulär cylinder. Beräkna förhållandet mellan 

cylinderns volym och sfärens volym. Hur är det med förhållande mellan deras begränsningsarea?    

Kommentar: Upptäckten antecknades i verket ”Om sfären och cylindern” (gr. Περὶ σφαίρας καὶ 

κυλίνδρου) om två böcker.  

Arkhimedes blev så himmelskt glad när han upptäckte detta fantastiska samband att han önskade 

att få en figur föreställande ett klot inskrivet i en cylinder inristad på sin gravsten. Hans önskan 

gick i uppfyllelse. Den romerske historikern Marcus Tullius Cicero hävdade att han upptäckte 

gravstenen efter att den blivit övervuxen av omgivningens vegetation. Målningen nedan av 

Benjamin West (1976) gestaltade Cicero och hans magistrat då de gjorde sin upptäckt. Trots 

målningens popularitet har vi svårt att kontrollera hur väl den överensstämmer med verkligheten.  

 



 

 

 

Problem 25. Givet tre cirklar i planet, vilka inte på något sätt berör eller övertäcker varandra. 

Hur många cirklar i samma plan finns det som tangerar alla tre givna cirklar? 

Kommentar: Problemet är starkt förknippat med Apollonios från Perga. Den som tänker väl för 

snabbt kan dra den felaktiga slutsatsen att det finns precis två sådana tangerande cirklar. 

Apollonios’ cirklar räknas som det allra första exemplet på enumerativ geometri, ett grenområde 

av algebraisk geometri där man studerar antalet lösningar för geometriska problem, 

huvudsakligen med hjälp av skärningsteori. 

Ett kraftfullt verktyg inom enumerativ geometri är Bézout’s sats, vilken lyder att antalet 

skärningspunkter av två plana algebraiska kurvor är lika med deras grader. Ett enkelt specialfall 

där man inte är intresserade av multiplicitet och kurvorna är algebraiska i det euklidiska planet 

vars implicita ekvationer är polynom av grad 𝑚 och 𝑛 utan någon icke-konstant gemensam 

faktor. Då kan antalet skärningspunkter omöjligen överskrida 𝑚𝑛. 

 

Problem 26. Treenigheten symboliseras av bland annat tre ringar som ritas varandra delvis 

överlappande enligt figuren nedan.  

 

 



 

Kan en cirkel avlägsnas utan att de båda andra frigörs från varandra? 

Kommentar: Det matematiska namnet är ringarna är borromeiska ringar. Alla tre ringar är 

länkade men inga två är länkade. Namnet kommer från den italienska adelsätten Borromeo som 

har de borromeiska ringarna i sitt heraldiska vapen. De påminner om valknutar som förekommer 

på runstenar från 600-talet. Som symboler har de framför allt använts för att gestalta 

treenigheten. 

Figuren till vänster visar en pysslande pryl föreslagen av Lee 

Sallows som har kombinerat Penrose’s triangel, även känd 

som Reutersvärdtriangeln, med borromeiska ringar. Varje 

triangel är ett omöjligt föremål. När alla tre trianglar närvarar 

kan ingen separera dem. Försvinner en triangel så går de två 

kvarvarande trianglar sina vägar.  

 

 

 

 

 

Problem 27. Låt 𝐴, 𝐵, 𝐶 vara tre punkter på en cirkelns rand, där 𝐴𝐶 är cirkelns diameter. Visa 

att vinkeln 𝐴𝐵𝐶 är rät. 

Kommentar: Resultatet är känt vid namn Thales’ sats och kan betraktas som ett specialfall av 

randvinkelsatsen, där medelpunktsvinkeln är 180°.  

Thales brukar betraktas som den förste som applicerade deduktion inom matematiken. Han skrev 

deduktiva bevis för fem geometriska satser, men dessa bevis är försvunna. Värt att nämna var 

Thales en av Greklands sju vise, vilka var kända för sin vishet, och vilkas visdomsord fanns att 

läsa hos oraklet i Delfi. På grundval av vissa uppgifter om honom, bland annat att han ska ha 

förutsagt en solförmörkelse, som vi vet ägde rum 585, säger man att han ska ha fötts omkring 

624 och dött omkring 546 f. Kr.  

 

Problem 28. Låt 𝐴, 𝐵, 𝐶 vara tre punkter på en cirkelns rand, där 𝐴𝐵 är cirkelns diameter. 

Definiera en punkt 𝐷 på 𝐴𝐵 sådant att 𝐴𝐵 är vinkelrät mot 𝐶𝐷. Visa att 𝐴𝐵 ∙ 𝐵𝐷 = 𝐶𝐷2. 

Kommentar: Om vi låter 𝐴𝐵 = 𝑑, 𝐴𝐷 = 𝑥 och 𝐶𝐷 = 𝑦 får vi 𝑦2 = 𝑥(𝑑 − 𝑥). Detta kallas 

cirkelns symptom, vilken är föregångaren till det vi idag kallar cirkelns ekvation  

(𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑟2. 

 

Problem 29. Givet en rektangel med sidlängderna 𝑎 och 𝑏. Finn en kvadrat vars area är lika med 

rektangelns area. 

Kommentar: Problemet gav upphov till det så kallade geometriska medelvärdet av två reella tal 𝑎 

och 𝑏, vilket är √𝑎𝑏. Detta förklarar nu varför en sådan summa som 1 + 2 + 4 + 8 + 16 kallas 

geometrisk summa. 

 

Problem 30. Somliga geometriska problem i antikens Grekland berör konstruktioner av endast 

passare och rätskiva (linjal utan markeringar). Rätskivan används för att rita en perfekt rät linje, 

och passaren för att rita en perfekt cirkel. Sådana verktyg som gradskiva och graderad linjal är 

otillåtna. 
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Kan du endast med hjälp av passare och rätskiva (samt penna) 

i) finna medelpunkten hos en given cirkel 

ii) tudela en given vinkel? 

Kommentar: De tre klassiska konstruktionsproblemen, som länge sysselsatte matematiker, är: 

o cirkelns kvadratur 

o kubens fördubbling 

o vinkelns tredelning 

Först på 1800-talet kunde man bevisa att alla tre problemen är olösbara med nämnda hjälpmedel. 

Viktiga förarbeten gjordes av Carl Friedrich Gauss och Évariste Galois. Pierre Laurent Wantzel 

kunde 1837 bevisa att kubens fördubbling och vinkelns tredelning var omöjliga. År 1882 visade 

Ferdinand von Lindemann att cirkelns kvadratur var omöjlig genom att bevisa att 𝜋 är ett 

transcendent tal. 
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