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Sammanfattning

Det här arbetet handlar om matematisk historia i matematikundervisningen. Huvudsyftet är att
undersöka hur den matematiska historiens innehåll inom skolämnet matematik har utvecklats
genom att jämföra läroböcker, intervjua lärare, samt att jämföra dagens läroplan och
kursplaner med den förra läroplanen för gymnasiet, matematik för treårig naturvetenskaplig
linje och fyraårig teknisk linje. Förutom huvudsyftet har jag även försökt ta reda på vad lärare
tycker om matematisk historia och har därför medelst intervjuer försökt ta reda på vad dessa
åsikter står för. Frågeställningar som besvaras i arbetet är hur historiemomentet inom
matematikundervisningen har utvecklats i läroböcker och vad läro- och kursplaner säger om
historiemomentet förr och nu. Eftersom betygskriterierna i nuvarande kursplaner säger att
eleverna ska ha kunskap om den matematiska historien på olika sätt, har jag också valt att
granska de nationella proven, för att ta reda på om de innehåller något matematikhistoriskt
inslag. Metoderna som använts för att få svar på frågeställningarna är kvalitativa intervjuer av
lärare med mångårig undervisningserfarenhet, samt textundersökningar av läromedel, läro-
och kursplaner och nationella prov. Resultatet av textundersökningen visade sig vara att den
matematiska historian får mer plats i och med inträdet av läroplanen för de frivilliga
skolformerna (Lpf 94). Lärarnas svar på intervjufrågorna var väldigt olika. På frågan om
historiemomentet tas upp i större utsträckning nu jämfört med förr, svarade en lärare att så var
fallet, det vill säga att historian ägnas mer tid nu. En annan lärare menade att man i stället tog
upp historian mer förut. I de nationella proven som jag granskat ingick ingen fråga med
anknytning till den  matematiska historien.

Sökord: Alternativa undervisningssätt, konstruktivistiskt perspektiv, studiemotivation
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Inledning

När jag själv gick gymnasiet togs inte den matematiska historien upp i någon nämnvärd
utsträckning. Om fallet vore annorlunda, det vill säga att matematikens historia hade ingått i
undervisningen mera, så tror jag att vi som elever hade uppfattat matematiken annorlunda.
Till exempel tror jag att acceptansen för matematikämnet ökar eftersom  historie-
undervisningen bidrar till att hjälpa eleverna att se att människan har utvecklat många
matematiska verktyg för att underlätta för sig själv. Men, å andra sidan så finns det säkert
många människor som inte alls delar den uppfattningen, utan istället menar att man inte har
någon nytta av matematisk historia. Sedan kanske det finns några som tycker att undervisning
kring matematikhistoria är nödvändigt, nyttigt och intressant, men att tiden inte räcker till för
att få en god inblick i den matematiska historien.

I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, står det: ”Undervisningen ska ge ett
historiskt perspektiv, som bl a låter eleverna utveckla kunskapen inför framtiden, förståelse
för kunskapers relativitet och förmågan till dynamiskt tänkande”.
I kursplanen för Matematik C står i kriterier för väl godkänd: ”Eleven ger exempel på hur
matematiken utvecklats och använts genom historien och vilken betydelse den har i vår tid
inom några olika områden”. I kriterier för mycket väl godkänd står det: ”Eleven redogör för
något av det inflytande matematiken har och har haft för utvecklingen av vårt arbets- och
samhällsliv samt för vår kultur”.

Styrdokumenten säger alltså att ett visst mått av matematisk historia ska tas upp i
matematikundervisningen. Styrdokumenten ger dock ingen vägledning om vad ur den
matematiska historien som ska tas upp och ej heller står det hur stor del av totala kursen som
ska utgöras av matematisk historia. Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka hur den
matematiska historiens innehåll inom skolämnet matematik har utvecklats, genom att jämföra
läroböcker, intervjua lärare, samt att jämföra dagens läroplan och kursplaner med den förra
läroplanen för gymnasiet, matematik för treårig naturvetenskaplig linje och fyraårig teknisk
linje. Dessutom skulle jag med anledning av tidigare examensarbetens något dystra bild av
intresset, se Halvarsson (2004), för matematisk historia  vilja veta vilka åsikter som råder
rörande undervisning i matematisk historia bland de som jag kommer att intervjua. Är de lika
eller skiljer sig dem åt i förhållande till tidigare examensarbeten? Om det skulle visa sig att
den negativa bilden håller i sig även i min undersökning finns det kanske fog för att framtida
forskare borde göra en enkät där syftet är att få fram vad lärare och elever tycker om att
matematisk historia ingår i matematikundervisningen. Om man nu går händelserna långt i
förväg och antar att även denna eventuella enkät visar ett bristande intresse bör kanske
utformningen och betygskriterierna för den matematiska historian ändras i kursplanerna.
Eftersom  betygskriterier enligt ovan formulerats i kursplanerna har jag valt att granska
nationella prov och några centrala prov som gavs när läroplanen för gymnasiet, Lgy 70, var
gällande, för att se i vilken mån den matematiska historien ingår i de nationella proven.
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Frågeställningar som jag ska försöka besvara lyder:

1. Vad säger läro- och kursplaner om historiemomentet inom matematikundervisningen förr
och nu?

2. Hur har historiemomentet inom matematikundervisningen utvecklats i läroböcker?

3. Vad är lärares åsikter om historiemomentets utveckling i undervisningen?

4. I vilken mån ingår frågor om matematisk historia i de nationella proven?

5. Ska man bedöma matematisk historia och i så fall hur?

Litteraturgenomgång

Trots ihärdigt letande och sökande efter information om detta ämne så har jag inte lyckats
finna någon stor mängd material att läsa om. Annorlunda är fallet om man söker efter
information om den matematiska historien i sig. Då finns det nästan obegränsat med böcker,
artiklar och läsning på internet. Men forskning finns trots allt och jag ska i denna
litteraturgenomgång kort sammanfatta vad jag läst om matematisk historia i matematik-
undervisningen.

Ett par av examensarbetena som jag läst är skrivna av Gustafsson (2004) och Halvarsson
(2004). Frågeställningar som behandlas är hur läromedel behandlar matematisk historia, om
ett historiskt perspektiv tas upp i undervisningen, attityder bland lärare och elever, hur
intresset är för matematisk historia, samt vilka effekterna skulle bli av mer undervisning i ett
historiskt perspektiv. Det som speciellt fångade mitt intresse är vilka attityderna bland lärare
och elever var i nämnda examensarbetens undersökningar. Lärarna som Halvarsson
intervjuade var ganska negativa till matematisk historia på gymnasiet. Det historiska
perspektivet tas inte upp i någon nämnvärd utsträckning på grund av elevernas bristande
intresse. De anser vidare att eleverna inte behöver matematisk historia. Enda skälet till att
undervisa om matematisk historia torde enligt lärarna vara att eleverna får en ökad
allmänbildning.

I det andra examensarbetet, av Gustafsson (2004) redovisades en klart mer positiv bild av
historieundervisning i matematik. Tyvärr saknas ändå undervisning kring matematisk historia
för det mesta, på grund av att tiden inte räcker till. Elevernas åsikter om en utökad
historieundervisning i matematik var bland annat att ett ökat intresse och en ökad överblick
skulle infinna sig. En av de intervjuade tyckte så här: ” För de som är intresserade av
matematik blir ämnet tråkigare om man tar in mer matematisk historia och för de som tycker
matematik är tråkigt blir ämnet roligare om matematisk historia behandlas i större
utsträckning”s6.

Ett tredje examensarbete som jag läst är författat av Sjöström (2004). Sjöström tar upp
motiven bakom ett historiskt perspektiv i matematikundervisningen. Tre stycken motiv anges:
bildningsperspektiv, förståelseperspektiv och ett undervisningsperspektiv.
Bildningsperspektivet ger medborgerliga kunskaper i form av ökade kunskaper i
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problemlösning och logiskt resonerande. Förståelseperspektivet ger ökad förståelse för
verkligheten tack vare bakgrund och kontext till praktisk matematik i vardagen.
Undervisningsperspektivet tar hänsyn till vad styrdokumenten säger, samt ger variation,
konkreta, praktiska exempel och synliggör historiskt svåra områden. Sjöström tar i sitt
examensarbete också upp fördelar och nackdelar med att införa ett historiskt perspektiv i
matematikundervisningen, se figur 1.

Fig. 1  Fördelar och nackdelar med ett historiskt perspektiv i matematikundervisningen, ur Sjöström (2004)
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Ur en av de få internetbaserade källorna, Antonia (2001), har jag fått många tankar och
funderingar att cirkulera i huvudet. Huvudsyftet med den presenterade undersökningen  var att
besvara frågorna: Spelar matematisk historia någon roll i matematisk utbildning? Hur ska den
i så fall integreras och vilka utmaningar ställs lärare inför? Svaren på frågorna är att många
lärare vill införa historia och tycker att det är ett viktigt inslag, men vet inte hur. Dessutom är
kunskaperna om matematisk historia ofta dåliga, eftersom många lärarutbildningar inte har
matematisk historia i kursutbudet. En annan anledning till varför historian får så lite utrymme
i undervisningen är att läromedlen ofta är utformade så att matematikhistorian endast återges i
form av små faktarutor. Detta gör att lärare och elever inte tar matematikhistorian på allvar
utan istället känner att den mest är kuriosa. Istället borde det vara hela avsnitt om matematisk
historia.

I undersökningen anges många fördelar med att integrera matematisk historia i
matematikundervisningen. Några av dem är:

• Motiverar elever att lära

• Kan modifiera lärares övertygelser som leder till undervisning mot ett mer
konstruktivistiskt perspektiv.

• Upptäcker att matematiken inte är något fixt, oföränderligt, utan istället skapat av
människan för människan.

• Elevers ängslan reduceras med införande av matematisk historia. (Ängslan på grund av
obegripliga, abstrakta moment, såsom algebra och formler).

• Större förståelse för att man inte genast förstår, utan istället får grubbla, tänka länge. (Det
tog lång tid för matematikerna historiskt sett också).

• Lärare får tillgång till  alternativa undervisningssätt/lösningsmetoder.

• Elever uppskattar värdet av hårt arbete och beslutsamhet som en väg att uppnå sina mål.
”The lives and work of Kepler and Andrew Wiles, for instance, can serve as examples of
hope, disappointment, persistence, and ultimate triumph”

• Öppnar dörren för lärande och uppskattning av andra kulturer.

• Upptäcker länkar mellan vetenskaper såsom matematik, geografi, astronomi,
ingenjörsarbete genom till exempel utvecklingen av navigationsinstrument.

Enligt författaren är historian motivationshöjande eftersom historian är full av emotionella
inslag som kan fånga elevernas intresse. Författaren anser också att många av varför frågorna
som uppstår kan besvaras med hjälp av den matematiska historian. Att matematiken är skapad
av människan för människan förmedlar också historian, vilket kan medföra att eleverna ser
kopplingarna till vardagsliv och tillämpningar.
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Undersökningen tar också upp några nackdelar.

• Vissa anser att matematisk historia inte är matematik.

• Matematisk historia förvirrar snarare än hjälper.

• Tidskonsumerande, det finns annat som prioriteras före matematisk historia.

• Lärare är ej utbildade i matematisk historia.

Av dessa nackdelar är det endast den sista som Antonia tycker kan räknas som en egentlig
nackdel, eftersom om lärare ej är utbildade så blir undervisningen naturligtvis dålig med
följden att inget gott kommer av den matematiska historian.

Spelar matematisk historia någon roll i matematikundervisningen? Att ta reda på svaret till
den frågan utgör huvudsyftet för Fauvel &Van Maanen (2000). Ja, blir svaret av flera
anledningar, bland annat att genom att få inblick i matematisk historia så förstår eleverna att
matematiken är uppfunnen av människan för människan. Matematiken är alltså inte något som
alltid funnits. Meningen med matematiken är att underlätta, inte att försvåra. I boken finns ett
citat skrivet av Niels Henrik Abel, (1802 – 1829), Norges största matematiker som jag tycker
gäller lika mycket idag som när det skrevs. Citatet lyder: ”It appears to me that if one wants to
make progress in mathematics, one should study the masters” (s35).

Metod

Det första jag ska göra i metodavsnittet är att redogöra för hur jag gått tillväga för att få svar
på frågeställningarna 1-5. Frågeställning nummer 1, vad säger läro- och kursplaner om
historiemomentet inom matematikundervisningen förr och nu? har jag fått svar på genom att
studera den nuvarande läroplanen, Lpf 94, och kursplanerna i anslutning till densamma. För
att kunna få en jämförelse med hur det var förut har jag studerat föregående läroplan, Lgy 70,
matematik för treårig naturvetenskaplig linje och fyraårig teknisk linje. Andra
frågeställningen, hur har historiemomentet inom matematikundervisningen utvecklats i
läroböcker? har jag fått svar på genom att granska olika läromedel från olika decennier.
Närmare bestämt är de studerade läromedlen från 1970, -80, -90 och 2000-tal. Genom
intervjuer av fyra stycken lärare fick jag svar på frågeställning 3, vad är lärares åsikter om
historiemomentets utveckling i undervisningen? Dessa intervjuer utökades sedan med tre
stycken eftersom jag ville veta vilka åsikterna var bland lärare i frågan om man ska bedöma
matematisk historia och i så fall hur? Denna fråga utgör för övrigt frågeställning nummer 5.
Till sist granskade jag 15 stycken nationella prov och 3 stycken centrala prov med syfte att
besvara frågeställning 4, i vilken mån ingår matematisk historia i de nationella proven?

Urval

Vid urvalet av litteratur har jag valt att granska läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf
94, samt kursplanerna i anslutning till Lpf 94. För att kunna jämföra med hur det var förr har
även läroplanen i matematik för naturvetenskaplig- och fyraårig teknisk linje från Lgy 70
studerats. När det gäller granskningen av läromedel har jag i första hand försökt att välja
litteratur från olika decennier, framför att konsekvent hålla mig till en viss linje eller ett
program vid studium av läromedelslitteratur. Avsikten med arbetet är ju att få en uppfattning
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om historieinslaget i läroböckerna har ökat eller minskat med tiden och därför har jag vid
urvalet i första hand valt att jämföra litteratur från olika tider. Om jag ändå skulle försökt att
placera granskad litteratur i fack, till exempel kurs A tillsammans med läromedel som
behandlade årskurs 1 när förra läroplanen var gällande, så finns ändå felkällorna där, eftersom
det är svårt att rakt av jämställa kurslitteratur som är skriven med Lpf 94 som fokus med
läromedel som är skrivna med förra läroplanen som fokus. Till exempel så är inte antalet
moment och vad som ingår i dessa moment exakt lika vid en jämförelse mellan kurs A i
matematik för teknister med matematiken för fyraårig teknisk linje, årskurs 1. De intervjuade
lärarna är alla erfarna lärare med mångårig yrkesvana. Jag har vid intervjuerna speciellt vänt
mig till dem på grund av att de genom sin erfarenhet kan jämföra hur det var förr och nu.
Förutom att studera läroplaner, kursplaner och läroböcker har jag även granskat femton
stycken nationella prov och tre stycken centrala prov, för att ta reda på om matematisk
historia ingår på något sätt i de nationella proven. Orsaken till att jag även granskat tre
stycken centrala prov är för att få med jämförelsen hur det var förut. De nationella proven som
studerades anges med ett kryss i tabell 1.

Tabell 1. Urvalet av nationella prov som granskats.

Termin/år Ma A Ma B Ma C Ma D Ma E

VT 1997 X

HT 1998 X X X

VT 1999 X X X

VT 2002 X X X X

VT 2005 X X X X

De nationella proven för kurs E är valbara (icke obligatoriska). För kurs A-D styr program-
inriktningen vilka nationella prov som är obligatoriska. I tabell 2 nedan anges med ett kryss
vilka nationella prov som är obligatoriska för de olika programmen. Till exempel måste
eleverna på det estetiska programmet göra nationella prov för kurserna Ma A och Ma B.

Tabell 2. Översikt av vilka nationella prov som är obligatoriska för de olika programmen.

Program Ma A Ma B Ma C Ma D

Estetiska programmet X X

Naturvetenskaps programmet X X

Samhällsvetenskaps programmet X X

Teknik programmet X X

Övriga nationella program X
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De tre centrala proven är från 1981-01-28, (årskurs 3, naturvetenskaplig- och fyraårig teknisk
linje), 1982-01-28, (årskurs 3, naturvetenskaplig- och fyraårig teknisk linje) och 1983-01-27,
(årskurs 3, naturvetenskaplig- och fyraårig teknisk linje).

På grund av vad som framkom i resultatet vid granskningen av de nationella proven beslutade
jag mig för att göra tre stycken tilläggsintervjuer av lärare. Dessa lärare är i likhet med de
lärare jag först intervjuade också väldigt erfarna med många år inom yrket.

Datainsamlingsmetoder

Datainsamlingsmetoderna bestod i att jag vid textundersökningen av läroplaner, kursplaner,
läromedelslitteratur och nationella prov läste igenom och  skrev ner på vilket sätt och i vilken
omfattning matematisk historia tas upp. Intervjuerna med lärarna var kvalitativa, det vill säga
intervjuer med en person åt gången med få, öppna frågor, med avsikten att ge uttömmande
och informationsrika svar. Svaren antecknades direkt i en anteckningsbok. Inga andra
tekniska hjälpmedel såsom bandspelare användes.

Procedur

Proceduren vid insamlandet av material gick till på följande sätt: Aktuella läroplanen och
kursplanerna har jag hämtat från skolverkets hemsida, så det var inget större problem. Värre
var det med den äldre läroplanen, den finns nämligen inte utlagd på skolverkets hemsida eller
någon annanstans på nätet heller. Alltså fick jag leta upp var man kunde hitta den och efter en
del möda fann jag tidigare läroplanen i matematik för naturvetenskapliga– och fyraåriga
tekniska linjen, enligt Lgy 70 på ett universitetsbibliotek. De läromedel som jag valt att
granska har jag lånat från en gymnasieskola och från en privatperson. Angående granskningen
av nationella prov  så har jag fått tag på dem via internet på Umeå Universitets sida för
beteendevetenskapliga mätningar. När så insamlandet av material var över började jag
bearbeta detsamma. Först skrev jag ner vad tidigare forskning säger om ämnet i
litteraturgenomgången, för att sedan skriva resultatdelen i min undersökning. Med ledning av
resultatet gjorde jag sedan en analys där jag försökt dra slutsatser av resultaten och besvara
mina frågeställningar. Vid analysen av resultatet kring läromedel och läro- och kursplaner har
jag framförallt inriktat mig på att klargöra i vilken omfattning och på vilket sätt som den
matematiska historien tas upp. Till sist i arbetet för jag en diskussion kring frågeställningar,
resultat och analys.
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Resultat

Läro- och kursplaners innehåll av matematisk historia

Frågeställning 1, vad säger läro- och kursplaner om historiemomentet inom matematik-
undervisningen förr och nu? behandlas genom att jämföra det historiska innehållet i
läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 och  kursplanerna i anslutning till Lpf 94
med läroplanen för gymnasiet, Lgy 70, matematik för treårig naturvetenskaplig linje och
fyraårig teknisk linje. Vid redovisningen börjar jag med att redovisa innehållet från den
senaste läroplanen.

Lpf 94

Det som står i Lpf 94 angående det historiska inslaget i undervisningen är att:
”Undervisningen skall ge ett historiskt perspektiv, som bland annat låter eleverna utveckla
beredskapen inför framtiden, förståelsen för kunskapers relativitet och förmågan till
dynamiskt tänkande”. Dessutom kan man läsa i mål att sträva mot att skolan ska sträva mot
att eleven ”har god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska
kulturarvet”.

Programmål i anslutning till Lpf 94

I programmålen för naturvetenskapsprogrammet kan man läsa att ”utvecklingen inom
matematik, naturvetenskap och teknik har på ett genomgripande sätt förändrat människans
världsbild och tillämpningarna av de naturvetenskapliga kunskaperna har starkt bidragit till
utvecklingen av det moderna samhället. Naturvetenskaperna utgör därmed en viktig del av vår
kultur”. Det står också att det är skolans ansvar att eleverna på naturvetenskapsprogrammet
”har vidgat sin förståelse av naturvetenskapens roll i samhällsutvecklingen, såväl i ett
historiskt perspektiv som i ett framtidsperspektiv”.

Kursplaner i anslutning till Lpf 94

I mål att sträva mot för matematik kan man läsa att: ”Skolan skall i sin undervisning i
matematik sträva efter att eleverna fördjupar sin insikt om hur matematiken har skapats av
människor i många olika kulturer och om hur matematiken utvecklats och fortfarande
utvecklas”. I kursplanen för matematik A står det i mål som eleverna ska ha uppnått efter
avslutad kurs: ”Eleven skall känna till hur matematiken påverkar vår kultur när det gäller till
exempel arkitektur, formgivning, musik eller konst samt hur matematikens modeller kan
beskriva förlopp och former i naturen”. I betygskriteriet för väl godkänd får man veta att: ”
Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och vilken
betydelse den har i vår tid inom några områden”. I betygskriteriet för mycket väl godkänd
måste eleven kunna ”redogöra för något av det inflytande matematiken har och har haft för
utvecklingen av vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur”.

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs i matematik B är att kunna förklara,
bevisa och vid problemlösning använda några viktiga satser från klassisk geometri. Som
betygskriterium för väl godkänd anges liksom i kurs A att  ” Eleven ger exempel på hur
matematiken utvecklats och använts genom historien och vilken betydelse den har i vår tid
inom några områden”. Även betygskriteriet för mycket väl godkänd är det samma för kurs  B
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som för kurs A, det vill säga eleven ska kunna ”redogöra för något av det inflytande
matematiken har och har haft för utvecklingen av vårt arbets- och samhällsliv samt för vår
kultur”. Betygskriterierna för väl- och mycket väl godkänd är i alla efterföljande kurser, Ma C
– Ma E, samt Matematik - breddning och Matematik – diskret, detsamma som för Ma A och
Ma B angående historian.

Lgy 70

Under Allmänna kommentarer och studiernas syfte står att läsa att ”Undervisningen bör också
ge historiska aspekter och utblickar på matematiken. Detta har stort principiellt värde och
underlättar ofta elevernas förståelse för ämnet. Lämpliga områden kan vara negativa tal,
differential- och integralräkning samt sannolikhetslära. I detta sammanhang kan man beröra
stora matematikers insatser på olika områden.” (s6).

Jämförelse mellan styrdokument

Det som framförallt skiljer nuvarande läroplan och kursplaner från den föregående läroplanen
för gymnasieskolan, Lgy 70, matematik för treårig naturvetenskaplig linje och fyraårig
teknisk linje,  är att den matematiska historian har fått större tyngd i nuvarande läroplan, Lpf
94, samt i kursplanerna i anslutning till densamma. Till exempel så ingår den matematiska
historian i betygskriterierna i samtliga matematikkurser på gymnasiet samt i mål som eleverna
ska ha uppnått i ett par kurser. Kursplanerna i anslutning till Lpf 94 säger också på ett mera
tydligt sätt, jämfört med Lgy 70, vad eleven förväntas kunna efter genomförda kurser
angående den matematiska historien.

Historiemomentet i läroböckerna förr och nu

För att få svar på frågeställning nummer 2, hur har historiemomentet inom matematik-
undervisningen utvecklats i läroböcker? har jag granskat olika läromedel från olika decennier.
Närmare bestämt är de studerade läromedlen från 1970, -80, -90 och 2000-tal. Nedan följer
resultatet av granskningen av läromedlen med avseende på innehåll av matematisk historia.

Björk m fl (2003)

Detta matematikläromedel behandlar både A- och B-kursen och består av nio stycken kapitel.
Läromedlet är avsett för samhällsvetarprogrammet och estetprogrammet. A-kursen behandlar
Tal och procent, Statistik, Ekvationer och formler, Geometri och grafer och Funktioner. B-
kursen tar upp Sannolikhetslära och statistik, Funktioner och linjära modeller, Algebra och
icke-linjära modeller och Geometri och bevis. Alla kapitel utom ett har ett eller ett par avsnitt
av matematisk historia och dessa avsnitt presenteras i form av faktarutor.  Nedan visas hur
boken tar upp historiska talsystem i figur 2. Totalt innehåller denna bok tolv stycken
historiska avsnitt.
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Fig. 2 Några historiska talsystem, ur Björk m fl (2003).

Lindahl m fl (1993)

Denna lärobok är skriven för NT/Naturvetenskapsprogrammet och är upplagd så att varje
kapitel inleds med ett  kort historiskt avsnitt om det aktuella momentet. Första kapitlet,
Förändringarnas matematik – Derivator inleds med att beskriva hur Isaac Barrow 1669
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beräknade läget hos tangenten av kurvan y = x_ . I figur 3 nedan visas hur författaren tar upp
detta.

Fig. 3 Förändringarnas matematik – Derivator ur Lindahl m fl (1993)

Fortsättningsvis behandlar boken åtta kapitel, vilkas innehåll är Exponential- och
logaritmfunktionen, Integraler, Trigonometri i godtyckliga trianglar, Trigonometriska
funktioner, Maxima och minima – kurvor, Sannolikhetslära, Statistik och grafritande räknare.
Totalt antal historiska avsnitt i den här boken är nio stycken.

Nyman m fl (1990)

Den här boken är avsedd för gymnasieskolans NT-linjer, årskurs 2. Innehållet av den
matematiska historien väldigt litet. Av bokens sju kapitel är det endast kapitel sex som
behandlar integraler som innehåller matematisk historia. Denna historia ges i form av några
historiska notiser där man får veta att en metod som  byggde på integration infördes av
Arkimedes (200- talet f Kr) och att denna metod användes för beräkning av ytor och volymer.
I figur 4 nedan visas hur författaren illustrerar denna information.
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Fig. 4 Historisk notis ur Nyman m fl (1990)

Övriga sex kapitel innehåller Litet lexikon över matematikkursen i åk 1, Funktioner,
Gränsvärden för funktioner. Kontinuitet, Derivator, Maxima och minima och Trigonometri.

Nyman m fl (1984)

Även denna bok är skriven för NT-linjerna, årskurs 3 och tar upp matematisk historia i väldigt
liten utsträckning. Boken innehåller nio stycken kapitel och det är endast i två av dem, kapitel
två om rymdgeometri och kapitel fyra om komplexa tal som har ett historiskt innehåll.



13

Kapitlet om rymdgeometri tar upp att  det finns fem typer av regelbundna polyedrar och att de
även brukar kallas Platons kroppar. I figur 5 ingår återigen en bild på personen som
behandlas, tillsammans med texten.

Fig. 5 Regelbundna polyedrar, ur Nyman m fl (1984)

De sju återstående kapitlens innehåll är Litet lexikon över matematikkursen i åk 1,
Sannolikhetslära 1, Talföljder och serier, Beräkning av integraler, Differentialekvationer,
Sannolikhetslära 2 och Vektorer.

Björup m fl (1971)

Detta är det äldsta läromedlet som jag granskat. Läromedlet består av åtta stycken häften eller
studieenheter som de kallas och är tänkt att användas för gymnasiets NT-linjer, årskurs 3. I
serien av häften ingår Komplexa tal, Differentialekvationer, Vektorfunktioner, Vektorer i
rummet, Planet, Metoder för beräkning av primitiva funktioner och integraler,
Volymberäkningar, Arean av vissa krökta ytor, Approximationer av funktioner med polynom,
Talföljder, summor och serier, Induktionsbevis, Kombinatorik, Binomial-satsen,
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Sannolikhetslära, Statistisk inferens och Ur sannolikhetslärans och statistikens historia. Tre
stycken historiska tillbakablickar, som för övrigt kallas för ”lite historia” , berättar om hur de
reella komplexa talen kom till användning för första gången i renässansens Italien, att Gauss
som artonåring kom underfund med att lösningen till ekvationen Zn = 1 stod i samband med
problemet att med passare och ograderad linjal konstruera en regelbunden n-hörning och att
geometriska summor första gången påträffades i babyloniska skrifter från ca 2000 f Kr. Se
figur 6 nedan. I studieenhet åtta ägnas också ett helt avsnitt om fem sidor till sannolikhets-
lärans och statistikens historia.

Fig. 6 Lite historia ur Björup m fl (1971)

Jämförelse mellan böcker

När det gäller hur läroböckerna tar upp den matematiska historien kan sägas att alla böcker
med ett undantag behandlar historian i faktarutor eller på en eller som mest på två sidor åt
gången. Undantaget som jag skriver om är det äldsta av de granskade läromedlen, nämligen
Björup (1971). Endast i denna bok förekommer ett längre avsnitt om historia, (Sannolikhets-
lärans och statistikens historia) och avsnittet omfattar fem sidor. Lindahl m fl (1993) skiljer
sig också från de övriga genom att ha ett strukturerat upplägg när det gäller historian. Lindahl
m fl börjar nämligen varje kapitel med en historisk tillbakablick, kopplad till det aktuella
momentet. De andra läromedlen har sina historiska tillbakablickar spridda i boken på ett helt
annat sätt än Lindahl m fl.
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Om man ser till antalet historiska avsnitt per läromedel så märks en markant skillnad i och
med inträdet av läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. De läroböcker som är
skrivna med Lpf 94 i fokus har nämligen betydligt fler historiska avsnitt jämfört med äldre
litteratur som skrevs när läroplanen för gymnasiet,  Lgy 70 var gällande. De läromedel som
jag räknar till kategorin ”skrivna med Lpf 94 i fokus” är Lindahl m fl (1993) och Björk m fl
(2003). Först var jag osäker på vilken läroplan som Lindahl utgått från, eftersom boken är
utgiven året innan den nya läroplanen började gälla, men eftersom det står att boken är avsedd
för NT/Naturvetenskapsprogrammet så får man förmoda att boken är skriven med Lpf 94 som
fokus. (I och med att Lpf 94 började gälla så började man kalla gymnasiets linjer för
gymnasiets program istället). I tabell 3 är angivet hur många historiska avsnitt per bok det
finns bland de läromedel som granskats. Med ”historiska avsnitt” menar jag för övrigt alla
avskilda historiska tillbakablickar som görs i läromedlen. Exempelvis så menar jag att
Lindahl m fl börjar varje kapitel med ett historiskt avsnitt. Här har jag valt att kalla samtliga
historiska tillbakablickar för ”historiska avsnitt”  för att kunna göra en jämförelse mellan
läromedlen när det gäller om historian får mer plats nuförtiden, jämfört med förr. Något
missvisande är det dock, eftersom dessa ”avsnitt” varierar i storlek. Men för det mesta så
behandlas historian som sagt i faktarutor, eller på cirka en sida åt gången.

Tabell 3. Antal kapitel per läromedel och totalt antal historiska avsnitt per läromedel.

Läromedel Antal kapitel per
läromedel

Totalt antal historiska avsnitt per
läromedel

Björup, m fl, (1971) 8 4
Nyman, m fl, (1984) 9 2
Nyman, m fl, (1990) 9 1
Lindahl, m fl, (1993) 9 9
Björk, m fl, (2003) 9 12

Lärares åsikter om matematisk historia

Frågeställning nummer 3 fick jag svar på genom att intervjua fyra stycken lärare med gedigen
yrkeserfarenhet. Resultatet av intervjuerna var att uppfattningarna och svaren från lärarna var
väldigt olika. Angående hur mycket den matematiska historian tas/togs upp på
matematiklektionerna förr och nu tyckte två stycken att historian togs upp ungefär lika mycket
förr som nu. Dessa lärare tog upp bland annat Pythagoras, gyllene snittet, en del geometriska
bevis samt den så kallade sköldpaddeparadoxen i sin historieundervisning.
Sköldpaddeparadoxen går ut på att en hare och en sköldpadda tävlar och haren för varje
tidsenhet närmar sig med halva avståndet dem emellan, (sköldpaddan hade ett visst försprång
från start). Frågan är när haren kommer ikapp?

Ingen av lärarna lade speciellt mycket tid på matematisk historia. Skälen till att den
matematiska historian får en ganska blygsam andel i undervisningen  är bland annat tidsbrist.
Ett par av lärarna trodde också att det är lärarens eget intresse för matematisk historia som
styr hur stort innehållet av historia blir i matematikundervisningen.
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Åsikterna om att matematiken har delar som behandlar matematisk historia var också vitt
skilda. Två stycken tyckte att det är bra att matematisk historia ingår i undervisningen.
Motiveringar som angavs var att ett historiskt inslag lättar upp det allvarsamma räknandet och
att historiska inslag är intresseväckande om läraren ifråga är en duktig berättare. Två stycken,
å andra sidan, tyckte inte att den matematiska historian skulle få någon plats att tala om. De
menade att tidspressen är alltför stor för att hinna med historiebiten och att huvudmödan bör
ägnas till att lära eleverna att tänka logiskt.

Två av lärarna var nöjda med läroböckernas behandling av matematiska historien. De menade
att avsnitt av matematisk historia i form av faktarutor var bra, eftersom de ”lättar upp”.  En
kunde även tänka sig en valbar kurs i matematisk historia. De övriga brydde sig inte nämnvärt
om hur läroböckerna behandlade den matematiska historien eftersom deras undervisning
kring historia ändå  är så liten.

Förutom intervjuerna med dessa fyra lärare har jag även genomfört intervjuer med ytterligare
tre stycken lärare. Skälet till detta var att allteftersom arbetet fortlöpte så tyckte jag att jag
borde ta reda på lärares syn på om man ska bedöma matematisk historia och i så fall hur? Här
var lärarna eniga på ett helt annat sätt än tidigare. De tre lärarna tyckte alla att man inte ska
bedöma historia. Skälen till detta var att undervisningen i matematik framförallt bör inrikta
sig på att lära eleverna verktyget  matematik och att det inte finns tid till matematisk historia.
Däremot tyckte dessa lärare att historien bör belysas i undervisningen, till exempel berätta om
derivatans historia när derivata tas upp. Ingen av lärarna tyckte alltså att historian ska
bedömas, men om historian ska bedömas, vilket är fallet i nuvarande kursplaner, så hade en
lärare åsikten att bedömningsunderlaget ska bestå av frågor om ”vem som härlett det och det”.
Denne lärare kunde också tänka sig att eleverna får jobba med arbeten kring matematisk
historia som de sedan får redovisa. En annan lärare tyckte att man vid bedömningen inte ska
använda sig av någon direkt betygsskala, utan se till helheten när eleverna till exempel gör
grupparbeten i matematisk historia. Denna ”helhet” kan sedan användas vid bedömning om en
elev står och väger mellan olika betyg. Den tredje av de intervjuade lärarna tyckte att eleverna
vid bedömning får visa sin kännedom i matematisk historia på både muntligt och skriftligt
sätt. Lämpliga examinationsuppgifter kan vara olika sorters fördjupningsuppgifter.

Nationella proven och matematisk historia

Till sist ska jag i denna resultatdel redovisa i vilken mån som matematisk historia ingår i de
nationella prov och centrala prov som jag granskat. Totalt har jag studerat femton stycken
nationella prov på nivåerna A-E. Dessutom har jag för att få en uppfattning om det är någon
skillnad mellan förr och nu granskat tre stycken centrala prov. Resultatet av min granskning är
att ingen fråga behandlar matematisk historia. I tre stycken frågor finns visserligen historiska
exempel, bland annat en fråga om procent som handlade om Titanic, ett skepp som sjönk för
snart ett sekel sedan. Men detta är endast historia som man får läsa om. När det gäller
examination av kunskaperna i matematisk historia finns ingen fråga.

Analys

Innehållet av den matematiska historian i läroböckerna är större i modernare litteratur. Från
och med inträdet av den nya läroplanen, Lpf 94, syns att författarna av böckerna låter
historian få större utrymme. Detta är förstås en naturlig följd av att både läroplan och samtliga
kursplaner föreskriver att den matematiska historian ska ingå i undervisningen. Att innehållet
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av matematiska historian i läroböckerna ökats får nog också tillskrivas den forskning rörande
den matematiska historian i undervisningen och dess positiva effekter, se Antonia (2001).

Ändock finns det historiska återblickar även i äldre kurslitteratur, (med äldre kurslitteratur
menar jag kurslitteratur som är skriven med den gamla läroplanen, Lgy 70 i fokus). Dessa
återblickar ges företrädesvis i form av faktarutor eller i en eller max två sidor historisk text
med eventuella fotografier på stora matematiker, alltså på samma sätt som i modern litteratur,
men med den skillnaden att dessa historiska återblickar endast återfinns i ett eller ett par
kapitel i varje bok. Troligtvis har läroplanen påverkat läroboksförfattarna även här. Lgy 70
betonar visserligen att den matematiska historian ökar förståelsen och att den bör ingå i
undervisningen, men det är också allt. Av den anledningen är troligtvis innehållet av
matematisk historia i äldre läroböcker mindre än i nyare läroböcker. Av alla undersökningar
som jag läst i detta ämne och som till en del är  redovisad i detta arbete så är de
undersökningarna av ganska modernt snitt och detta är säkerligen också ett skäl till varför
matematiska historian tas upp mer i nutida läromedel.

De intervjuade lärarna hade vitt skilda uppfattningar på samtliga intervjufrågor (första
omgångens intervjuer). En stor del, hälften i detta fall, var ganska negativa till ett historiskt
inslag i matematiken. Detta var ganska väntat, eftersom tidigare examensarbeten också
redovisat negativa tongångar (men även positiva ska skrivas) när det gäller den matematiska
historian. Trenden mot ett ökat inslag av matematisk historia i läroplanen och kursplanerna,
samt i läroböckerna delas alltså inte av de intervjuade lärarna i själva undervisningen och vad
det beror på kan jag endast spekulera i. I andra omgångens intervjuer framkom att samtliga
lärare tyckte att matematisk historia inte ska bedömas. Slutsatsen som dras av det är att de
intervjuade lärarna inte tycker att matematisk historia ska ingå i betygskriterierna för
gymnasieskolans matematikkurser.

När det gäller hur stor plats den matematiska historian får i examinationer är resultatet också
nedslående om man är för ett historiskt inslag. Som tidigare angetts i resultatdelen i detta
arbete finns inte en enda fråga med anknytning till den matematiska historian i totalt femton
granskade nationella prov, kurs A-E och tre stycken centrala prov. Detta beror framförallt på
att arbetsgruppen för nationella prov vid Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar
(BVM) vid Umeå Universitet anser att uppgifter om matematisk historia inte lämpar sig att ha
i nationella prov. (Se Palm m fl 2004). Arbetsgruppen menar att eftersom möjligheterna att
välja innehåll inom detta område är så stort och den svenska lärarkåren saknar gemensamma
erfarenheter av området skulle en tolkning av nationella provgruppen på just detta område för
närvarande innebära en alltför stor reduktion av de enskilda skolornas tolkningsutrymme.

Diskussion

Till en början vill jag i denna diskussion ta upp i hur stor grad dessa resultat är pålitliga och
om de är generaliserbara. Det första som jag själv och troligtvis den som läser detta arbete
kommer att tänka på är om urvalet av intervjuade lärare varit tillräckligt stort, eftersom inga
egentliga slutsatser angående lärares uppfattning om hur stor plats matematiska historian har
och har haft i undervisningen i matematik kunnat dras. Ej heller fick jag några enhetliga svar
när det gäller frågorna om vad lärare tycker om att matematisk historia ingår i  undervisningen
och om lärarna är nöjda med läroböckernas upplägg när det gäller den matematiska historian.
Som svar på min egen fråga tror jag inte att det hade hjälpt i detta fall om underlaget av
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intervjuade lärare hade varit större, eftersom tidigare examensarbeten, se Halvarsson (2004),
inte heller haft några enhetliga åsikter bland intervjuade lärare och elever.
Generaliserbarheten bör enligt min åsikt i dessa frågor vara god. Det skulle förvåna mig
mycket om någon skola i Sverige visade sig ha helt igenom lika åsikter kring matematiska
historians vara eller inte vara i matematikundervisningen.

Jag har ju inte bara intervjuat lärare för att få svar på mina frågeställningar. Jag har också
undersökt och jämfört på vilket sätt och hur mycket matematiska historian ingår i
kurslitteratur och i kurs- och läroplaner från förr och nu. Här tror jag att resultaten är både
pålitliga och generaliserbara. Visserligen så är bara fem stycken läroböcker i matematik
granskade och när det gäller studiet av Lgy 70 så har endast matematiken för natur-
vetenskaplig och fyraårig teknisk linje studerats. Men eftersom den granskade kurslitteraturen
är från olika decennier (1970, -80,  -90 och 2000-tal) och matematiken på den tidigare
naturvetenskapliga och fyraåriga tekniska linjen behandlade flest moment inom matematiken
av alla gymnasiala linjer så ansåg jag att det räckte att granska läroplanen i matematik för
naturvetenskaplig och fyraårig teknisk linje för att få pålitliga och generaliserbara resultat.
Mitt val av kurslitteratur som i stort är slumpartat, bortsett från att valet styrts från den
tidigare nämnda tidsaspekten, är också något som man kan fundera kring. Hade resultatet
förändrats om jag t ex jämfört nuvarande kurs A i matematik med exempelvis årskurs 1 –
läromedel i matematik som skrevs när den förra läroplanen var gällande? Nej, jag tror inte det,
min övertygelse är att läroplanen i mångt och mycket styr hur läromedlen ser ut och vad
läromedlen behandlar. I mitt resultat går en skarp gräns i och med Lpf 94 vad gäller antal
avsnitt av matematikhistoria i läromedlen och denna gräns skiljer mellan å ena sidan betydligt
fler avsnitt i och med Lpf 94 och å andra sidan relativt få avsnitt när Lgy 70 var gällande.
Detta faktum tror jag gäller oavsett kurs, årskurs och läromedel.

Nog om pålitlighet och generaliserbarhet, avsikten med arbetet var inte heller att slå fast en
enhetlig sanning, utan istället att försöka få en bild av hur ”historian om den matematiska
historian i matematikundervisningen” ser ut. Detta tycker jag att jag lyckats med och även om
de intervjuade lärarnas åsikter inte var särskilt enhetliga så visar kurslitteratur och läro- och
kursplaner att det historiska inslaget i matematiken är större i nutid jämfört med förr. Varför
är det då så? Jo, troligtvis beror det på att modern forskning kring matematikhistoria i
matematikundervisningen säger att övervägande delen positiva effekter erhålls när eleverna
får lära sig om den matematiska historien. Här bör man dock stanna upp och fundera på om
detta är styrkta positiva effekter, eller om det är egna åsikter bland personerna som står för
undersökningarna. Till exempel så visar intervjuerna av lärarna i detta arbete att det
fortfarande finns ett påtagligt motstånd mot att införa matematisk historia i
matematikundervisningen. Av tidigare examensarbeten och forskning nämns ofta tidsbrist och
att den tid som man har till förfogande måste användas till att lära eleverna att ”tänka logiskt,
lära sig att räkna” med mera, framför att lära eleverna historia. Jag för min del tror inte att
dessa skäl är hela sanningen. Någon lärare som jag intervjuade sade att det troligtvis är den
enskilde lärarens intresse för matematisk historia som styr hur mycket plats historian får i
undervisningen och det är också min uppfattning. Men om man nu ser till intresse så bör
eleverna få komma till tals också. Om det visar sig att intresse för matematisk historia finns
hos eleverna så är ju det ett starkt skäl till att utöka innehållet av historia. Andra orsaker till att
historian får lite plats i undervisningen kan vara att äldre lärare aldrig själva läst någon kurs i
matematisk historia och då faller det sig naturligt att den matematiska historian försummas
eftersom man ogärna ger sig ut på ”otrygg mark” när man kan undervisa i det man känner sig
säker på. I vår lärarutbildning har vi genomgått en 5-poängskurs i matematisk historia och
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dessa 5 poäng var väl använd tid som vi kommer att få användning för i vår framtida
yrkesutövning. För att historian ska tas mer på allvar krävs det också att examinationerna som
eleverna får genomgå även tar historian i beaktning. De femton nationella prov för kurserna
A-E samt tre centrala prov som jag studerat innehåller inte någon fråga som rör matematiken
historiskt sett och då är risken överhängande att historian kommer i skymundan och bara
behandlas som kuriosa på matematiklektionerna, eller som en av mina intervjuade lärare
uttryckte sig: ”historian nämns endast på ett perifiert sätt”. Anledningen till att inga frågor om
matematisk historia finns i de nationella proven beror framförallt på att arbetsgruppen för
nationella prov vid Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå Universitet
anser att frågor om matematisk historia inte lämpar sig att ha i nationella prov, därför att det
skulle inkräkta på tolkningsutrymmet för de enskilda skolorna när det gäller hur matematisk
historia ska examineras. Jag har förståelse för det, men man får inte glömma att
betygskriterierna i samtliga matematikkurser innehåller krav på att eleverna ska ha förståelse
för och kännedom om den matematiska historien på olika sätt. Tyvärr visar dock detta arbete
att lärare många gånger varken har matematisk historia i undervisningen eller i proven. De
lämnar istället åt eleven att läsa in de historiska avsnitt som finns om denne är intresserad.
Min stilla undran är då om uppdraget som lärare åtagit sig att genomföra verkligen tas på
allvar? Eller är det istället läroplanens och kursplanernas utformning och framförallt vad som
sägs om matematisk historia i de dokumenten som bör ifrågasättas, eftersom så många lärare
uppenbarligen har så få historiska inslag i sin undervisning? Detta tål att tänkas på för oss alla,
men kanske framförallt av de som bestämmer vad som ska ingå i gymnasiets matematikkurser
och vad som ska ingå i betygskriterier, mål att uppnå och mål att sträva mot.

Ännu en orsak till att den matematiska historian inte tas på fullt allvar kan vara att den historia
som finns i matematisk kurslitteratur nästan uteslutande består av korta faktarutor eller max
en till två sidor per kapitel. Om man istället skulle samla dessa historiska tillbakablickar i ett
kapitel, eller varför inte som en av de intervjuade lärarna tyckte vore bra, nämligen att skapa
en hel kurs vars innehåll är matematisk historia, skulle kanske den matematiska historians
ställning inom matematikämnet stärkas. Dessa tankegångar är för övrigt likartade som för
Antonia (2001).

Till sist tänker jag trots redovisade fördelar med att införa matematisk historia i matematik-
undervisningen ställa frågan om eleverna skulle klara sig lika bra eller kanske till och med
bättre utan ett inslag av matematisk historia. Kanhända kan det vara så i vissa fall om
studenterna i fråga inte alls har något intresse av matematisk historia. Om ett strikt
pragmatiskt synsätt tillämpas kan kanske också det historiska inslaget ifrågasättas. Som
många lärare, däribland en av mina intervjuade lärare varit inne på så är det viktigare att ”lära
eleverna att tänka logiskt” för att klara kurserna och för att ha en godtagbar matematisk grund
att stå på inför senare studier och arbetsliv. Visst, jag har förståelse även för detta synsätt, men
tycker ändå att ett visst historiskt inslag ska ingå i matematikundervisningen. Skälen till detta
är bland annat att den matematiska historian hjälper eleverna inse att matematiken inte är
något som kommit till av sig självt, utan är skapad av människan för att underlätta, hjälpa och
i vissa fall att underhålla för människan.
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Bilaga 1

Intervjufrågor (första intervjutillfället)

• Tas historiemomentet upp i större utsträckning nu jämfört med förr och är det någon
skillnad på hur historian behandlas?

• Vad anser du om att matematiken har delar som behandlar matematisk historia?

• Är du nöjd med hur läromedlen behandlar matematisk historia?

Bilaga 2

Intervjufrågor (andra intervjutillfället)

• Skall man bedöma matematisk historia? Varför, varför inte?

• Hur bedömer man historiska inslag/moment?


