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Sammanfattning 

Matematikundervisning kan behandlas ur olika aspekter. I examensarbetet är matematikhistoria i 
fokus. Jag har undersökt vissa matematikområden, men inte andra. Jag har också förklarat några 
logiska behov och intressanta motiv bakom dessa matematikområden. Det nämns några kopplingar 
mellan matematikhistoria och undervisning också. Syftet med examensarbetet är att studera enkla 
idéer bakom dagens avancerade och utvecklade matematikområden. Att börja lära ut från 
grundläggande begrepp, är en bra förberedelse för elever att lära sig bättre. I mitt examensarbete 
letar jag efter tecken på dessa begrepps uppfattningar. Det krävs olika undersökningsperspektiv för 
att se meningar bakom mänskliga historier och olika didaktiska metoder i praktiken för att använda 
undersökningsresultaten i matematikundervisning. Jag har intervjuat 7 lärare i åk 7-9 och 
gymnasiet. Jag tar hänsyn till olika teoretiska perspektiv som också är relaterade till matematikens 
historia. Resultatet visar att berätta objektivt och allsidigt om tankar bakom upptäckter och idéer är 
alltid lärorikt och kan väcka elevers intresse. Resultatet från mitt examensarbete är ett litet försök 
till att analysera utvecklingen av olika begrepp från historien som kan hjälpa lärare att förstå elevers 
svårigheter, med andra ord kan det bidra till ett bättre undervisningssätt.  
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Inledning  
Historia är ett intresseväckande ämne i samhället, och den är aktuellt i skolvärlden också. Jag menar 
med historia i examensarbetet är det samma som historiska institutionen vid Stockholms 
universitetet skriver om historia: 

 ”… det som människor gjort i alla tider och i alla kulturer och som finns bevarat i olika typer av 
källor kan kallas för historia. Genom att studera dessa källor kan vi nå kunskap om det förgångna 
och hur människan ordnat sin tillvaro – hur hon har byggt upp civilisationer och samhällen och 
svarat på de händelser och problem som uppstått (Historiska institutionen, SU, 2011).” 

    Att utnyttja historia som en strategi för att gynna elevers lärande är ett sätt som många har använt 
i sin undervisning förut. Vissa självklara och obetydliga saker i nutiden hade varit aktuellt och 
riktigt problem i dåtiden. Elevers utveckling kan ibland vara parallellt med matematikens 
utveckling, fast det inte finns ett exakt samband mellan dessa (Barbin, 1999). Det finns forskare 
som hävdar att den historiska utvecklingen av matematiken säger något om hur en individ kan lära 
sig eller inte lära sig matematik (Farmaki & Paschos, 2007). Jag vill i ett mycket begränsad arbete 
granska hur lärare utnyttjar idéer i historia i sin matematikundervisning. Jag försöker inte hitta ett 
samband mellan dåvarande perioder och nuvarande elevers utvecklingar.  
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Syfte och Frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken plats matematikens idéhistoria har i 
dagens matematikundervisning.  

1. Inom vilka matematikområden anknyter lärare till matematikhistoria? 

2. Hur motiverar lärare sina elever i sin undervisning med hjälp av enkla idéer i områdena?  

3. Hur (mycket) kan matematikhistoria hjälpa elever i olika situationer, även utanför 
klassrummet och i framtiden? 
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Teoretiska perspektiv 

Piaget har försökt hitta ett samband mellan den historiska utvecklingen och begreppsutveckling 
inom individer. Exempelvis beskriver han och jämför processer under matematikens utveckling i 
geometri med barns utveckling. Enligt honom börjar utveckling först inom individer och sedan 
analyserar han relationer mellan förändringar i varje individ med varandra och till sist betonar han 
på en dominans period av strukturer (Farmaki & Paschos, 2007).  

Teorin om ”procept” 
För att ha en inlärningspsykologi i matematik ska man ta hänsyn till både uppfattningar om 
matematiker och växande föreställningar hos elever. Tall (1991) förklarar hur matematiker kan 
utveckla avancerade matematiska idéer och svårigheter för elever för att kunna passera dessa 
tankeprocessorer. Han skriver:  

” First we must highlight the different ways in which individual mathematicians may think 
successfully. In particular, the need for all of us, successful in our various ways, to give space to 
others to help them use their own particular talents to build up their mathematical thinking 
processes. Then there is the realization of the thorny nature of the full path of mathematical 
thinking, so much more demanding and rewarding than the undoubted aesthetic beauty of the final 
edifice of formal definition, theorem and proof. (Tall, 1991, s 251)” 

Professor Tall (2000) presenterar begreppet ”procept” och skriver: ”Teorin om procepts rör 
huvudsakligen symboler som representerar både process - och begrepp och förmågan att växla 
flexibelt mellan processer "att göra" och begrepp "att tänka på".” Begreppet ”procept” är central 
för lärande i matematik enligt Stenhag (2007). Han ger exempel på begreppet tal: ”Genom divers 
strategier där individen lär sig räkna elementen i två olika mängder utvecklas så begreppet summa 
(Stenhag, 2007, s 33).”  

Enligt Tall (2000) går det inte att beskriva alla matematiska tänkanden och det är meningen att det 
ska vara vag. I matematik finns inte ett enda sätt att tänka, utan olika kulturer har utvecklat olika 
sätt att göra det (Tall, 1991).  

Övergången från exempel liknande uppgifter till abstraktare och generellare nivå kräver att elever 
tänker logiskt. Elever kan ”tänka i logiska relationer utan att se konkreta föremål framför sig 
(Egidius 2003, s 99)” efter övergången. Övergången från aritmetik till algebra är ett exempel. 

Enligt Tall (2000) rör det grundläggande kunskaper när en begrepp utveckling börjar. Han 
definierar begreppet kognitiv rot som: 

”(i) är en meningsfull kognitiv enhet grundläggande kunskap för studenten i början av lärandet 
sekvens, 
(ii) tillåter inledande utveckling genom en strategi av kognitiv expansion snarare än betydande 
kognitiva återuppbyggnad, 
(iii) innehåller en möjlighet att långsiktig mening i den senare utvecklingen, 
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(iv) är robust nog att förbli användbar som mer sofistikerad förståelse utvecklas. (min 
översättning av hans text)”  

Solotaxonomi 
Solotaxonomi har ingen bas teori men som en användning av Piaget nämner jag den (Structure of 
the Observed Learning Outcome). Taxonomi är en modell om elevers tänkande (Nyström, 1998). 
Det ger en komplex bild av elever på olika betygstadier. Meningen med taxonomi är inte bara att 
karakterisera elevernas kunskaps nivåer, utan det skall samtidigt ha hänsyn till elever som individer. 
Eleverna uttrycker sig på olika sätt från början på liknande sätt som människor gjort under olika 
utvecklingsperioder i matematikens historia i olika kulturer också.  

Piaget (1968) börjar utveckla ett ämne med konkreta exempel. Att rita olika figurer t o m 
tredimensionella bilder är en början till ett abstraktare tankesätt där eleverna kan förklara och 
argumentera sina tankar. Piaget betonar på ”kognitiv struktur” som alltid växer och påpekar på en 
begreppsmodell som också är växande.  

”Flera pedagoger verksamma inom den matematiska domänen har inspirerats av den kognitiva 
pedagogikens grundidéer; att kunskap inte enkelt kan ackumuleras, utan aktivt byggs upp inom 
människan genom en förening och sammansmältning av nya och gamla erfarenheter; att kunskap 
inte existerar färdig och klar att hämta in, utan att den bara nås genom ett aktivt byggande 
(Stenhag, 2007, s 32)” 

Även Hermansson förklarar detta utvecklings sätt:  

”Helheter av kunskap skapas i elevernas hjärnor och inte primärt på schemat. I tankarna kring 
omvärlden och dess historia sammanfogar eleven skilda delar till något helt. Dessa tankar 
utkristalliserar sig sedan i text, bild, rörelse och drama med mera (Hermansson, 2009, s 180).”  

    För att få en allsidig bild av elevers lärande fokuserar Hermansson (2009) på elevers frågor av 
lärare och därefter svar på lärares frågor av elever. Hermansson hänvisar till SOLO – taxonomi och 
fem möjliga kvalitetsnivåer i elevers svar. Meningen med dessa nivåer är inte att nivågruppera 
enskilda elevers kunskaper:  

”Pre-strukturell nivå --------------------------- fråga och svar hänger inte ihop 

Uni-strukturell nivå -------------------------- fråga och svar häger ihop med en enda aspekt 

Multi-strukturell nivå ------------------------ flera oberoende aspekter i svaret 

Relationell nivå ------------------------------ samband mellan flera aspekter genom induktion 

Utvidgad abstrakt nivå ---------------------- induktion samt deduktion i svaret (Hermansson, 2009, s 
50)” 
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Tidigare forskning  

Ett bra forskningsexempel är en studie som International Commission on Mathematical Instruction 
(ICMI) har gjort om ämne historia i matematik år 1999. I denna studie har forskarna upptäckt 
påverkan, villkoren och motiven bakom varje matematikområde. Jag har även använt andra artiklar 
av samma forskare i studien. Hur folk har utvecklat matematiken i sin kultur har granskats av 
många forskare i studien. Deras sätt att se på vetenskapens historia utnyttjades av intresserade lärare 
som använde mer matematikens historia i matematikundervisning. De möjliggjorde att förstå 
kunskaper hos både lärare och elever individer genom att börja med intellektuella instrument. 

Grugnetti och Rogers betonar mest i studien den mänskliga sidan av forskningen om historia och 
gamla idéer: ”From the cultural point of view, mathematical evolution comes from a sum of many 
contributions growing from different cultures (Grugnetti & Rogers, 1999, s 39).” 

Radford citerar en annan forskate (Mengal 1993,94) i studien och skriver om människans 
utveckling: “The psychic development of the child is but a brief repetition of the phylogenetic 
evolution (Radford, 1999, s 145)”. Enligt Radford (1999) assimilerar varje individ i nya kunskaper 
och integrerar med dessa på grund av sina tidigare kunskaper. Det belyser att kunskap samlas inte 
bara på ett enkelt sätt, vilket positivismen tror på enligt honom. Istället är det diskussioner i och 
påverkan av den sociala miljön för utveckling av kunskaper i enskilda individer.  

Radford (m.fl., 2007) betonar från början i en annan forskning att det är meningslöst att tillskriva ett 
rent empirisk ursprung för att härleda våra koncept av alla erfarenheter vi har haft hittills.   

Det finns forskare i studien (ICMI) som vill att lärare ser på undervisning utifrån elevers perspektiv:  

”While it is reasonably easy to develop skills which enable one to recognise solutions that 
come from a thinking style which is different from one’s own, it is difficult (and in the long-
term perhaps impossible) to be able to memorize, or easily recall, solutions which do not come 
from one’s own approach (Coralie, 1999, s 191).”  

Enligt Barbin (1999) finns inte en exakt överensstämmelse mellan elevens matematikinlärning och 
den historiska sekvensen, även om de två utvecklingarna sker ibland på ett parallellt sätt. Barbin 
skriver: ”The historical dimension leads to the idea that mathematics is no longer a sequence of 
discrete chapters (in geometry, algebra or analysis), but is an activity of moving between different 
ways of thinking about mathematical concepts and tools (Barbin, 1999, S 65).”  
Barbin (2008) menar att rekommendationen inte är att lära ut matematikens historia, eller ens att 
införa matematiska anekdoter till matematiklektioner, utan att integrera historia med matematik 
som undervisas. 

Man - Keung Siu (1999) skriver om hur en bra formulering (inte nödvändigtvis i den form vi 
känner idag) ger upphov till ny utveckling. Det är viktigt att organisera undervisningen på så 
sätt att ge motivation för studier av ett ämne enligt författaren. Keung Siu använder exempelvis 
Eulers förklaring i de sju broarna i Königsberg. Euler nämns inte de begrepp vi har idag men hans 
beskrivning knyter till den standard vi har idag i grafteori.  
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Området algebra har också undersökts i studien (Katz & Dorier & Bekken & Sierpinska, 1999). 
Forskarna har mer betonat svårigheterna vid övergång från en numerisk matematik (aritmetik) till 
en symbolisk algebra hos elever. Enligt forskarna bör lärare vara medvetna om de begreppsmässiga 
svårigheter som har funnits under lång tid i utvecklingen av algebra.  

Exempel på algebra är att beteckna okända kvantiteter med hjälp av bokstäver. Undervisningssättet 
i studien (ICMI) är i tre steg: Först står den okända mängden av ett antal godis eller liknande för att 
elever känner till problemet. Därefter ritar elever okända saker istället för själva sakerna och till sist 
använder elever bokstäver istället för att rita. Hos vissa elever i studien har funnits även svårigheter 
att lösa ekvationssystem. Meningen med de här tre stegen i studien är att elever behärskar två regler 
för islamisk algebra nämligen al-mughabala och al-jabr (Al-jabr wa’l-mughabala: Rules of restoring 
and equation).  

Katz (1998) har skrivit i en annan bok om olika civilisationer och matematikhistoria inom olika 
områden exempelvis talet ”pi”. Som ett komplement har jag använt även Löwing & Kilborns bok 
(2002) inom området ”pi” och Löwings bok (2006) inom området volym.  

Enligt Jahnke (1999) skall vi vara inställda på att förstå snarare än att döma, därför måste texter 
placeras i sammanhanget för sin tid. Studien (ICMI) tar mycket hänsyn till ursprungliga källor för 
varje idé som är mest tidskrävande. Det behövs en detaljerad och djup förståelse av den tid då 
källan skrevs och förstås den allmänna ramen för idéerna. Språket blir viktigt på ett sätt som är helt 
nytt jämfört med praxis i matematikundervisningen. Jahnke skriver:  

“However, there are three general ideas which might best be suited for describing the special 
effects of studying a source. These are the notions of replacement, reorientation and cultural 
understanding. By these we mean:  

replacement (… mathematics to be seen as an intellectual activity…)  

reorientation (…Getting to grips with a historical text can cause a reorientation of our…)  

cultural understanding (… to consider the history of teaching mathematics from perspectives that 
lie outside the established disciplinary subject boundaries) (Jahnke, 1999)”  

Logiken bakom idéhistoria  
Ett lämpligt resonemang för idéhistoria har jag tagit av en normativ studie för en hermeneutisk 
tradition. Hermeneutik teoretiker inriktar sig vanligen på fenomenologiska och deskriptiva frågor 
om processen att förstå. Bevir (1999, förord) har försökt att ge en logisk, en normativ analys, av hur 
vi människor skall motivera och förklara de överenskommelser som vi når när vi granskar historia. 
Enligt Bevir (1999) är idéhistoria i allmänhet (oberoende av olika områden) är ett självständigt 
ämne. Ingen metod som samordnar och överväger relevanta texter kan utgöra en motivering av en 
händelse, däremot skriver han: ”En metod kan utföra en bra heuristisk roll, men det kan inte ge oss 
en logisk garanti för objektivitet i en förståelse av ett verk (Bevir,1999, förord, min översättning).” 
Det är mycket viktigt med intentioner när vi granskar idéer och Bevir tycker att vi exakt kan förstå 
författarens betydelser (avsikt och roll) när en text skrevs. Vi behöver använda ord för att förmedla 
förståelse och få insikt i varje idé. Exempelvis hjälper det oss i ett språkområde att bygga en 
grammatik som kan diskuteras senare i olika sammanhang. Bevir försvarar idén om lokala 
resonemang genom att varje individ snarare än en social struktur övertygas och konsekvenser av de 
övertygelserna ger en norm till förmån för rationell uppfattning.  
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Bevir (1999) beskriver om logiken i idéhistoria i sin bok i samband med värderingar, traditioner 
och kultur i ett samhälle. Han börjar först med kultur och beskriver kulturfenomen som en 
betydelseförmedlare. I hans beskrivning förmedlar ibland en kultur betydelser genom ett språk. Han 
skriver: ”To study the history of ideas is to study meaning, and so culture, from a historical 
perspective. But then the study of culture must always be parasitic on history (Bevir, 1999, 
förord)”.  

Att studera matematikens idéhistoria kräver att vi hittar former av resonemang och behöver en 
studie av grammatiken i det konceptet som fungerar och verkar enligt Bevir (1999). Idéhistoria 
hjälper oss att börja med en teori om kultur (Bevir 1999, Inledning). Grammatiken kan dras ut av en 
uppsättning begrepp med hjälp av både deduktiva och induktiva argument. Vi lär oss av historia, 
utan att lägga till den som en extra kunskap i olika sammanhang. Nyttan av den kan komma upp när 
som helst.    
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Metod 

Urval 
I examensarbetet har jag avgränsat mig med att granska två skolor (en grundskola och en 
gymnasieskola). Fyra högstadielärare (jag kallar de för lärare A till D) och tre gymnasielärare 
(lärare E till G) deltog i undersökningen. Ordinarie klasstorlekarna har varit olika. Vissa klasser 
hade 12 elever och andra 25, och av dessa elever var några ibland frånvarande. Lärarna hade 
undervisat matematik från sex till trettio år. Lärarna bestod av tre män och fyra kvinnor. Det fanns 
alla möjliga kompetenser hos lärarna, från en ickematematiskt utbildad lärare (ingen 
högskoleinriktad utbildning i ämnet matematik, utan bara har läst matematik i samband med annat 
ämne) till lärare med 120 hp i matematik. Men alla hade pedagogisk utbildning.  

Grundskolan har i sin lokala kursplanen fokuserat på att eleverna skall studera matematikhistoria i 
olika sammanhang.   

Datainsamlingsmetoder  
Jag har intervjuat deltagarna och observerat deras undervisning. På så sätt gick det att jämföra vad 
lärarna sagt med deras praktiserade arbetssätt (Johansson & Svedner, 2006). De delar som var 
relaterade till mina frågeställningar har varit i centrum (Johansson & Svedner, 2006). Jag 
observerade undervisningen i åk 7 -9 på grundskolenivå och matematik B och C på gymnasienivå i 
områden Algebra, Volym, Geometri och Ekvationer. Antalet observationerna varierade hos varje 
lärare. Naturligtvis var det omöjligt att följa alla lärarnas undervisning men jag valde att följa med 
en lärare flera gånger och delade rester av observationerna med andra. 

Observationerna skedde före intervjuerna (under intervjuerna informerades lärarna om syften) för 
att jag skulle bemöta verkligheten och resultaten ge en sann bild av det som undersöktes (validitet, 
Johansson & Svedner, 2006). Frågorna ställdes ganska allmänt (intervju frågorna, bilagan). Syftet 
med det var att låta lärarna använda sina egna erfarenheter av olika läroplaner och olika politiska 
atmosfärer under en lång period och ge en bild som kunde täcka många åsikter samtidigt (kvalitativ 
intervju, Johansson & Svedner, 2006). Att återskapa tiden och miljön till varje upptäckt har också 
varit viktigt i mitt arbete. De erfarna lärarna förväntades hantera den här biten av examensarbetet 
bättre. De kunde analysera problematiken i dagens matematikundervisning. Frågeställningarna och 
syftet i mitt examensarbete har begränsat diskussioner om alla intervjufrågorna (bilagan) med 
lärarna. Varje fråga diskuterades och samtalen om frågan var ganska långt (Johansson & Svedner, 
2006).  

Jag har diskuterat med intervjuade lärarna om effekten av matematikhistoria på eleverna och deras 
lärande. Både synliga kunskaper som eleverna visade och betygsattes av intervjuade lärarna, och de 
logiska tänkanden som fanns i elevernas utryck och språk som lärarna hade fått som feedback av 
sina elever under lång tid i lärartjänster. I samband med frågeställningarna presenterar jag all 
material från intervjuerna så enkelt och överskådligt som möjligt (Johansson & Svedner, 2006). 
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Procedur 
Jag intervjuar flera matematiklärare (både kvinnliga och manliga lärare) som utgör grunden för mitt 
examensarbete. Tre av dem lärarna var inte medvetna om intervjufrågorna i förväg och andra är 
medvetna och det fick varje lärare avgöra själv om han/hon ville ha frågorna i för väg eller inte. 
Alla lärare informeras om vad examensarbete handlar om. För att inte missa detaljer vid intervjun 
ville jag gärna använda bandspelare med lärarnas samtycke. Den kommer endast att användas av 
mig, och därefter förstöras. Varje lärare kunde när som helst avbryta intervjun och kunde också låta 
bli att svara på enstaka frågor. Det är klart att det inte går att identifiera intervjupersonerna i min 
text. Vi räknade med att intervjun kommer att ta ca 1 timma. 

Jag presenterade mig under observationerna och sa till eleverna att jag skulle observera lärarnas sätt 
att undervisa. De fick fråga lärarna, prata och diskutera med varandra under lektionstider precis 
som vanligt. Eftersom skedde observationerna i olika tillfällen försökte jag sätta mig i olika platser i 
klassrummen. Jag använde papper och penna för att registrera allt som hände under lektionstiderna.  

I mitt arbete ingår också några undervisningsförsök. Jag har informerat och diskuterat med eleverna 
om exempelvis negativa tal och andra fyra områdena. Jag har verken observerat eller intervjuat 
eleverna, utan försökt använda en mångfald av metoder (Johansson & Svedner, 2006). Fokusen var 
på vissa områden under observationerna nämligen talet pi, Pythagoras’ sats, negativa tal, 
förstagrads och andragradsekvation, ekvationssystem, bevisning, volym och (matematiska) spel. 
Läroböckerna inom de områdena har jag granskat också. Jag försökte observera hela vägen från en 
enkel problemlösning till en generalisering av problemlösning inom områdena. Även diskussioner 
om olika lösningar till uppgifter i slutet av varje avsnitt har varit i fokus (Farmaki & Paschos, 
2007). 

Etiska synpunkter 
Jag har följt alla fyra forskningsetiska principer (vetenskapsrådet, 2002) nämligen:  

1. Informationskravet 
2. Samtyckeskravet 
3. Konfidentialitetskravet 
4. Nyttjandekravet 

Alla lärarna har informerats om syftet med undersökningen. Fyra av lärarna fick intervjufrågorna i 
förväg (bilagan). Jag inhämtade lärarnas samtycke och de fick även medverka i min studie. Lärarna 
har haft möjlighet att avbryta eller hoppa över frågorna. Deras namn förekommer inte i 
undersökningen. De fick veta att jag bara skall använda intervjusamtalen för examensarbetet.  
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Resultat och Analys  

Att undersöka hur ett begrepp utvecklas successivt hos elever har varit viktigt i undersökningen. 
Hur och på vilket sätt varje lärare använde gamla idéer i sin undervisning har också varit viktigt. 
Att börja med enkla geometriska figurer och beräkna omkretsar och areor, att utveckla det vidare 
till ekvationer och algebra har jag följt under lärarnas undervisning. Volym beräkning av 
regelbundna och oregelbundna objekten, talet ”pi” och olika principer och satser i geometri har 
också varit i fokus.    

Den observerade undervisningen har varit olika från en ganska traditionellt till en progressivt 
lärande. Ibland undervisade lärarna ett matematikområde ganska fort, utan att ta hänsyn till 
ursprungliga problem. Och ibland upprepade lärarna vissa lösningar i olika matematikområden till 
eleverna, utan att förmedla utvecklingen i områdena som har hänt under gamla tider. Lärarnas 
erfarenheter hjälpte mig att kunna förstå just olika utvecklingar hos elever. 

Vilka matematikområden anknyter lärare till 
matematikens idéhistoria?  

1. Observation av lektioner med talet ”pi”  

Att undervisa talet ”pi” som ett förhållande mellan cirkels omkrets och diameter gick ganska fort. 
Det tog några minuter under en kort genomgång i en lektion. Lärare A ritade en cirkel på tavlan och 
visade därefter förhållandet mellan cirkelns omkrets (som mättes med en linjal, mycket 
approximativ) och diameter som en fördubbling av radien. Eller omkrets av en befintlig cirkel 
(exempelvis en cirkel av tråd) mättes med linjal och därefter mätte eleverna största korda i cirkeln 
för att räkna diametern. I båda fall använde eleverna bara linjal och tråd för att mäta. Mest visade 
läraren hur det går till och eleverna arbetade för sig med olika cirklar. 

Undervisnings förslag  

Elever borde bekanta sig med ett klassiskt problem som har varit omöjligt att lösa lätt under lång 
tid. Att jämföra omkretsar av olika matematiska figurer är ett bra förslag för att elever förstår det 
centrala att omkretsen av en cirkel är proportionell mot diametern. De förstår först begreppet 
proportionalitet och därefter proportionalitetskonstant. Exempelvis när man fördubblar sida av en 
triangel eller en kvadrat får man också en fördubblad omkrets av triangeln eller kvadraten. Likadant 
med andra regelbundna månghörningar och tillsist en cirkel fast vi fördubblar radie (eller diameter) 
istället för sidorna i månghörningsfall.      
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Dessutom kan lärare fokusera på att använda en liten båge för att mäta stora bågar eller hela cirkels 
omkrets. Med andra ord fördelar man cirkels omkrets i små bågar (Jahnke, 1999), och inte bara 
använda linjal för att mäta. Det hjälper elever att förstå hur olika mått kan mätas, en gammal metod 
från gamla egyptier.  

Utveckling i matematik börjar ske ofta med tvådimensionellt problem (eller åskådliga rummet) och 
fortsätter med högre dimensioner. Efter omkrets beräkning av olika figurer för att komma på talet 
”pi” kan lärare även fokusera på area beräkning av olika figurer för att berätta mer om talet. Olika 
civilisationer har försökt göra det (Katz, 1998, s 20). Lakoma skriver:”This information is a point of 
departure for estimating and discovering a method of calculating an area of a circle (Lakoma, 
1999, s 25).”. Det är självklart att arean av en kvadrat fyrdubblas när man fördubblar sidan men när 
det handlar om en cirkel är det svårare att begripa innebörden av formeln 2R⋅π  (Löwing & 
Kilborn, 2002, s 317). Rötter till talet ”pi” var ganska obekanta för eleverna därför olika 
approximationer som kunde hjälpa eleverna istället för talet ”pi” var oanvändbara. Ett sätt att även 

förstå olika slag av tal exempelvis 
7
13  som rationellt och 10 som irrationellt tal (Katz, 1998) är 

att kunna approximera talet ”pi”. 

2. Observation av lektioner med Algebra och ekvationer 

Innebörden av olika formler har varit i fokus i grundskolan. Lärare A och D undervisade algebra 
(och generaliserade algebraiska uttryck) med enkla operationer, exempelvis addition och 
subtraktion. Lärare B och C fortsatte även med multiplikation och division och en blandning av 
olika operationer. Oavsett vilken årskurs (både i grundskolan och i gymnasieskolan) använde 
lärarna aritmetik för att övertyga eleverna om att en regel som innehöll bokstäver är rätt eller inte. 
Aritmetik delen var påverkad av miniräknare. Vissa av eleverna kunde komma åt ett svar, utan 
problem, med hjälp av miniräknare. Vägen till en beräkning av en uppgift gick fort genom att 
använda miniräknare. I observationerna märktes att eleverna klarade sig ganska bra, utan att 
använda bokstäver. Vissa av eleverna nöjde sig med grundläggande aritmetik på grundskolenivå, 
exempelvis distributiva lagen: ( ) )()( cabacba ⋅+⋅=+⋅ . Jag såg olika förklaringar av lärarna för 
att eleverna kunde förstå denna regel. Att exemplifiera och att använda aritmetik för att förstå 
regeln har varit ett huvudverktyg bland flera av lärarna exempelvis:      
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( ) ( ) ( )
( )
( ) 16532

106532
5232532

=+⋅
+=+⋅

⋅+⋅=+⋅
 

Annat exempel var när lärare G skulle ge generella temperaturformler i gymnasiet. Den användning 
av algebra som exempelvis har varit under matematikens utveckling som sträckor, hastigheter, 
temperaturer osv. såg ganska avancera ut. Ett exempel var formeln som byter skala från Kelvin till 
Celisius som lärare G använde.   

Likasom algebra började ekvationslektionerna med enkla exempel om just den sort ekvation som 
var aktuellt. Både förstagrads och andragradsekvationer med enkla koefficienter som var lätt att 
lösa. På grundskolenivå började alltid lektionerna med enkla ekvationer och därefter många 
repetitioner för att eleverna skulle använda lärarens metod för att lista ut svaren så småningom.  

På gymnasienivå har jag observerat olika intressanta förslag från eleverna som uppskattades av 
lärarna. Ett exempel var inom ekvationssystemsområde. Några av eleverna försökte reducera antalet 
ekvationer i för väg så att de skulle lista ut svaren så enkelt som möjligt.  

Att lösa ekvationer med bokstäver som koefficient var ett annat exempel i grundskolan. Det som 
kunde kopplas till dagens olika algoritmer undervisades mer mekaniskt med stränga regler enligt 
observationerna. På högre nivå (gymnasienivå) fick eleverna diskutera med varandra och bestämma 
ekvationer t o m ekvationssystem själva.  

Analys 

Sättet ovan missar något viktigt nämligen matematiskt bevis, men i skolorna fanns olika 
kunskapsnivåer hos eleverna (även i vissa homogena skolklassen), en del av de skulle acceptera 
förklaringen medan andra förstod den. Med olika sätt att visa en slutsats eller formel försöker en 
lärare att öka förståelse hos elever och inte bara att övertyga dem. Olika elever i samma klassrum 
lär sig på olika nivåer enligt SOLO- taxonomi.  

    Lärare kommer att lära ut och utvärdera och bedöma, främst med tanke på lärares eget tankestil 
(Coralie, 1999). Men elevernas svårigheter för att använda lärares metod var inte beroende av deras 
ovillighet. Repetition gick inte så långt att öka elevernas lärande enligt observationerna.  

Kopplingen till matematikhistoria  

Även en ganska homogen skolklass kan inte ha elever på exakt samma kunskaps nivå. Alltid finns 
elever som av nyfikenhet ställer frågor om olika tänkanden (Solo - taxonomi). Utifrån denna 
synvinkel kan en lärare bidra elevers förtroende. Det är viktigt aspekt för att utveckla matematik 
lärande, först att känna igen ett problem och sedan jämföra olika strategier att lösa det. Först när 
elever har möjligheter att jämföra olika strategier (för att lösa ett problem, men även för att bevisa 
satser) kan processen för generalisering utvecklas (Grugnetti & Rogers, 1999). Algebra är inget 
undantag. Vi får inte glömma bort de svårigheterna som har funnits under en lång tid innan vi 
människor fick en riktigt symboliskt matematik. Enligt ICMI studien: ”The historical difficulties in 
this shift from numerical to purely symbolic algebra again leads us to believe that teachers must be 
aware of the conceptual difficulties their students may have in making the same shift (Katz & 
Dorier m.fl., 1999, s 152)” 

Å andra sidan Tall’s teori om begreppet ”procept” säger oss: 
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 ” The same proceptual divide occurs with algebra. The child who sees algebraic notation only as 
process, is faced with a nightmare, for how can (s)he conceive of 2+3 x as a process when, 
without knowing x, it is a process which cannot be carried out. And if x is known, why is it 
necessary to use algebra anyway? Only the child who can give meaning to the symbolism as a 
conceptual entity can begin to manipulate more complex expressions meaningfully (Tall, 1991, s 
255) ”    

Här kan elever förstå skillnaden mellan aritmetik som nya processer med samma status som gamla 
och Algebra som behöver tänka abstrakt. Med andra ord är Algebra byggt på ”procept” (Tall, 
1991). 

Det som kan visas till elever lätt på olika nivåer, nämligen idén att använda geometri i algebra 
användes inte i undervisningen (Katz 1998). Exempelvis distributiva lagen: 

( ) CLBLALCBAL ⋅+⋅+⋅=++⋅  

 

   Algebraiska formler på gymnasienivå var mer på fokus som funktioner och beskrevs mest med 
hjälp av olika grafer (Katz, 1998). Lärare G kopplade exempelvis linjära funktioner till grafer. Att 
beskriva olika formler för att mäta temperatur var exempel på det.  

    Från början försökte människor hitta sambanden mellan olika okända i ekvationssystem för att 
kunna reducera antalet ekvationer och lista ut svaren på enklare sätt (Katz, 1998). Hänvisningar till 
historia kommer att öppna möjligheter för mental utforskning hos elever. Det hjälper (både lärare 
och elever) att det som föreslår av elever är godtagbart för lärare (Coralie, 1999). 

Enligt Tall:  
” For instance, students who can carry out the process of solving simultaneous linear equations in 
two variables are usually able to generalize (expansively) to three, four, or more variables without 
difficult (though the calculations may soon become tedious).(Tall, 1991, s 12) ” 

Processen att generalisera linjär ekvationssystem är ett bra exempel för elever mot en abstraktare 
matematik på den nivån. Det kräver inte större kognitiv rekonstruktion.  

3. Observation och analys av lektioner med matematiska bevis 

Bevis har funnits i matematiken sedan länge och bygger på grundläggande och uppenbara sanningar 
i ämnet. Matematiskt bevis utvecklades och anpassades lite till elevernas nivå i olika årskurser 
under observationerna.  

Knappast har jag sett olika enkla bevis till ett problem. Kanske berodde det på läroplaner och 
kursplaner som inte kräver bevis för satser på denna nivå enligt lärarna. Mest fokus har varit på 
några exempel och personer som hade bidragit till några bevis. Svårare exempel fast med samma 
struktur gavs till eleverna i respektive högre årskurs på grundskolenivå, exempelvis samma 
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ekvationstyp men med andra tal som koefficienter. Att beräkna areor av olika figurer var andra 
exempel. Ett ganska känt exempel var Pytagoras sats som alla lärarna nämnde. Lärarna bevisade 
satsen med hjälp av att beräkna areor av sidokvadrater i en rätvinklig triangel (oftast med storlekar 
3, 4 och 5) som var inte generaliserad. 

Det var inte alltid som eleverna använde ”vad” och ”hur” frågor för att exempelvis beräkna 
summan av vinklar i en triangel (Solo - taxonomi). Eller när det skulle jämföras areor av olika 
figurer och objekt (Andersberg, 2007).  Ett exempel från åk – 9 som eleverna skulle räkna olika 
areor och jämföra olika triangel och parallellogramområdens area.   

 

Här har vi 332211 DCDCDC ==  

Kopplingen till matematikhistoria  

Bevis ligger inte på den nivån som elever använder bara ”ja” och ”nej” frågor. Utifrån 
solotaxonomis perspektiv (Hermansson, 2009) att ställa lite avancerade (adekvata) frågor är också 
en sort kunskapsutveckling som de mest motiverade eleverna utnyttjade enligt observationerna. 
Bevis användes i allmänhet för att alla skulle hamna i samma process och resultatet med hjälp av 
grundläggande principer. Meningen med att be eleverna utföra bevis är att få eleverna att försöka 
gissa och debattera om olika satser:  

” The evidence in this book is, that to give them a sense of the full range of advanced 
mathematical thinking, it is essential to help them reflect on the nature of the concepts and the 
need for mental reconstruction in an overt and explicit way, and to give them opportunities in 
which they can learn to conjecture and debate, so that they may participate in mathematical 
thinking, not just learn to reproduce mathematical thought (Tall, 1991, s 257)”  

Oftast elever ser olika bitar av ett matematiskt bevis som separata bitar och kan inte se helheten i 
beviset (Tall, 1991). De första bevisen i matematik var som verktyg och ledde till att fånga en syn 
(Lakoma, 1999, s 23). Sättet att generalisera olika bevis och att exempelvis använda bokstäver 
istället för tal kan väcka elevers intresse eller motivera dem till själva begreppet ”bevis”. Även 
enkla bevis som har funnits under matematikens historia kan påverka elevers utvecklingar som en 
utgångspunk och en början till abstraktare nivå. När man granskar olika matematiska bevis som har 
erbjudits för vissa idéer under långa tider i matematikhistoria, kan man börja identifiera möjliga 
skillnader i synsätt som har påverkat varje matematiker som arbetade med idéerna. Enligt 
Coralie:”The Euclidean proof would certainly interest most gifted mathematics students but it 
would be less immediately accessible to students with a geometric and a pictorial intuitive 
approach (Coralie, 1999, s 191)”. Kanske det som Euklides gjorde passar inte alla elever, utan 
andra sätt kan vara bättre förslag till vissa elever exempelvis geometriska bevis. Det är viktigt med 
olika tankesätt hos elever som är olika (Solo - taxonomi). Att utforska även enkla bevis själva och 
fråga varför ett bevis fungerar (Tall, 1991) kan öka elevers självförtroende.  
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Pythagoras sats är ett exempel som har visats i olika civilisationer. Men ett säkert deduktivt 
förfarande har gjorts i Grekland (Man - Keung Siu, 1999). Egenskapen hos triangel med 
sidostorlekar 3, 4 och 5 har alltid varit intressant i gamla dagar (Katz, 1998). Det har funnits 
utvecklingen, generaliseringen och användningen av denna egenskap i olika kulturer. Idén att 
bevisa satsen i allmänform handlade om att säkerställa matematiken. Ett exempel att använda satsen 
i allmän form är metoden som Al – Khwarizmi visade för att beräkna area av en godtycklig triangel 
(Katz 1998). Denna metod användes av gymnasielärarna. Satsen kopplar återigen till area, den här 
gången i allmänform och med hjälp av bokstäver (algebraiskt uttryckt). På gymnasienivå har jag 
sett även satsen från andra hållet för att kunna bevisa att det finns en vinkelrät i en treangel eller 
inte.  

4. Observation av lektioner med volym och area 

Med hjälp av en enkel laboration visade lärarna en volymberäkning. De jämförde volymer av en 
pyramid och en kub (block) som båda hade samma basyta och höjd. Lärarna fyllde två plastkroppar 
(pyramid och kub formade) med vatten och jämförde mängder av vatten i kropparna med varandra. 
Säkraste sättet var att undervisa på lättaste nivå som krävde inte mycket beräkning eller tankesätt 
enligt lärarna. Det var lätt att beräkna olika volymer av regelbundna kroppar men förklaringar till 
hur beräkningar har gått till var ganska oklara.  

Även elever med högre kunskapsnivå frågade inte om eventuell andra sätt att visa det. Med andra 
ord bara visualiserbar matematik var aktuell i undervisningen och utvecklingen gick inte vidare till 
abstraktare nivåer.  

Analys av lektioner med volym och area 

Tall skriver: 

” Visual ideas without links to the sequential processes of computation and proof are insights 
which lack mathematical fulfillment. On the other hand, logical sequential processes without a 
vision of the total picture, are blinkered and limiting. It is therefore a worthy goal to seek the 
fruitful interaction of these very different modes of thought.(Tall, 1991, s 18)”  

Att använda bara detta sätt rymde ingen kritik eller generalisering under observationerna. Det är 
möjligt att göra en rimlig uppskattning av ett objekts volym genom att använda en skål med vatten 
som är graderad på utsidan (Grugnetti & Rogers, 1999). Enligt Dian Zhou Zhang:  

“After explaining what these proofs or explanations are about, the teacher can go on to urge 
students to explore their socio-cultural meaning. In this connection, the teacher is encouraged to 
introduce a critical re-evaluation of mathematics in different civilisations (Dian Zhou Zhang, 
1999, s 281).”  

Löwing (2006) skriver om ett sätt som användes av egypterna. Det innehåller mycket diskret 
matematik och självklart intressant för elever för att förstå själva begreppet volym som en mått. Det 
kan utvecklas vidare med hjälp av dagens teknik (datorer). Det kräver faktisk inte mycket extra 
resurser. Att forska efter gamla kunskaper, utan att använda mycket dagens teknik från början är 
inget direkt experiment. Sedan kan vi generalisera metoden och använda datorer. Tall skriver om 
hur det kan hjälpa elever:  

”My recent thinking has led me to realize that the computer can be used in a very special way in 
learning – to carry out the processes, so that the user can concentrate on the product. This is the 
essence of a spread-sheet, a graph-plotter, a symbol manipulator, and so on. In other words, the 
computer allows a change in the encapsulation from process to object. Instead, of forcing the 
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student first to learn and interiorize the process, the computer can carry out the process and allow 
the user to focus on the properties of the product (Tall, 1991, s 258)” 

Det hjälper att vi närmar oss ett perspektiv som hade varit både en riktig syn på ett problem i 
dåtiden och verkligheten att bemöta problemet från grunden. Med hjälp av dåtidens verktyg kunde 
människor generalisera sina problem förut. Numera står elever i centrum som skall förstå dessa 
generaliseringar under betydligt kortare perioder.  När elever vet om sina resurser och känner till 
människors resurser i dåtiden och deras försök att lösa sina problem kan de få en bra självkänsla 
och kanske t o m ökar det elevers självförtroende.   

5. Matematiska hjälpmedel och historia  

I matematik skolböckerna var första delar av varje kapitel historia inriktade (Läroböcker, 1999, 
2002), men enligt observationerna var inte dessa delar aktuella i undervisningen. Inom varje 
matematikområde startade inte lärarna med en översiktig genomgång av matematikhistoria och 
gamla problem som människor från olika kulturer och tider försökte lösa. Det nämndes bara små 
delar som gick varken att kritisera eller diskutera. Att besöka en bilfabrik och förklara moderna 
vetenskaper, speciellt matematik, var mer attraktivt enligt lärare A. Elevers kunskaper i olika 
områden i matematik är beroende av varandra exempelvis algebra som är beroende av kunskaper i 
geometri osv. Med andra ord allting i detta sammanhang hänger ihop och elever får inte förlora sin 
chans att uppleva exempelvis klassisk geometrisk intuitionen (Isoda, 1999). Det fanns även dessa 
relationer i historie- delarna i olika matematikböcker eller i andra hjälpmedel, fast det inte 
användes. Exempel på det är olika dataprogram (exempelvis GeoGebra) som kan ge en 
medvetenhet i matematik, utan att elever förlorar gamla intuitionen. Möjligheten att använda 
GeoGebra fanns inte i skolorna jag observerade, trotts att datorer var tillgängliga nästan överallt.   

Analys 

Praktiska medel saknades enligt lärarna men flesta material som inte fanns, hade ingenting att göra 
med ämnet idéhistoria. Överhuvudtaget berättade ingen av lärarna om exempelvis kulram, 
räknestickor eller andra verktyg och hjälpmedel. Jag nämnde dem i diskussioner under intervjuarna 
med lärarna. Enligt lärare D är det lättare för eleverna att förstå principer med hjälp av flera 
redskap. Ju fler redskap lärare har i sin undervisning desto lättare att undervisa. Läraren sa: 
”Hjärnan associerar alltid till tidigare kunskaper och varje oberoende och ny synvinkel ger en 
rättvisare bild av verkligheten och det hjälper eleverna med nya problemlösningar”. Däremot enligt 
lärare B: ”Det räcker med att elever förstår principer och gamla idéer måste inte bytas om med nya 
som alltid inte finns, utan att elever klarar sig bra med ett perspektiv som problemet kan synas 
utifrån.”  

6. Spel 

Eleverna i åk -7 arbetade lite annorlunda en gång i veckan. De spelade spel vilket innehöll mycket 
historia exempelvis grafteori. De prövade att gissa svar på enkla ekvationer (gåtor) med hjälp av 
numeriska metoder (Tall, 1991). Eleverna var entusiastiska och nyfikna om spelen och lekarna 
under lektionstiderna. Vissa exempel kunde förklaras med enkla idéer och utvecklas och 
generaliseras med hjälp av matematikens utveckling inom olika områden. Ibland innehöll spelen det 
som hade hänt förut och varit viktigt under långa perioder och även kunde användas i dagens 
matematik (Katz & Dorier & Bekken & Sierpinska, 1999).  
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Analys 

Det kunde hjälpa lärare A att motivera eleverna och dessutom kunde det rationalisera atmosfären i 
gruppen. Eleverna kunde skapa ett samband mellan matematik och verkligheten medan de hade 
roligt. Det visade sig att när läraren visste djupt om detaljer och behärskade ämnet kunde han eller 
hon återberätta historier på ett roligt och konkret sätt. Exempel: när lärare A berättade om en groda 
i botten av en brunn sam försökte klättra upp men slirade varje gång en liten bit tillbaka. Jag 
upplevde en positiv känsla under den undervisningen. Tzanakis och Abraham skriver:”Plays can be 
designed to re-experience the life of mathematicians in the past, as a way to appreciate the human 
side of mathematical activity (Tzanakis & Abraham, 1999, s 229).” Lärare kan återskapa kända 
idéer med hjälp av spel exempelvis: ”The Seven Bridge of Königsberg” eller ”Platonic solid”. 
Lärare A nämnde andra enkla varianter av grafteori som uppskattades av eleverna. 

Idéhistoria som en motivering i undervisning 
enligt matematiklärare  
Ingen av lärarna ville ge en definition med några enkla meningar för att beskriva idéhistoria, utan 
nästan alla började med konkreta exempel som jag nämnde några av dem exempelvis talet ”pi” 
algebra, volym osv. Lärarna förklarade varje exempel i detaljer tog. Enligt lärarna kunde idéhistoria 
bidra till förståelse hos eleverna. Nästan alla lärarna höll med att det var svårt att skilja mellan 
kunskaper och idéer.  

Eftersom undervisningen i grundskolan var ganska traditionell i vissa fall och lärarna i dessa fall 
pratade med eleverna kort under genomgångar, blev diskussioner om gamla idéer ganska teoretisk. 
Det påpekade lärare A och B. Men att ändå föra in eleverna i dåtiden och den kontext och 
sammanhang som fanns förut och orsakade olika upptäckter har alltid varit fascinerande enligt 
lärare C, D. Enligt dessa lärare varför folk använde olika idéer, och ibland samtidigt i olika platser 
oberoende av varandra, ger en tolkning av behoven bakom utvecklingen inom olika områden under 
tiden.  

Själva situationerna i varje upptäckt kunde diskuteras av eleverna från åk -9 uppåt och det hjälpte 
att flera hur och varför frågor diskuterades under lektionstider (Lpo 94, Undervisningen skall vara 
saklig och allsidig). På gymnasienivå skall elever göra det på allvar: ”Undervisningen skall präglas 
av matematikens idéhistoria, kommunikation i klassrummet, arbete med matematiska modeller samt 
problemlösning (SKOLFS 2 000:5).”  

    Det lät intressant att åtminstone alla lärarna visste eller erkände att behandla idéhistoria på 
matematiklektionerna inte är någon nackdel i men inte nödvändigtvis ett sätt att väcka alla elevers 
intresse. Fem av lärarna (lärare A, C, D, F, G) såg ingen skillnad mellan pojkar och flickor när det 
handlade om elevernas reaktioner i en undervisning som innehöll matematikhistoria. Idéer i ett 
matematikområde kan hjälpa elever i både matematik och andra naturvetenskapliga ämnen enligt 
lärarna. Det kan vidare förklaras: 

”Vi vill inte enbart knyta matematikämnet till tillämpningar inom naturvetenskap och teknik utan 
också visa på matematikämnets nära relationer till samhällsvetenskap, konst och humaniora, både 
vad gäller ursprung och tillämpningar. Att enbart ha en ”stege” med matematikkurser, där de 
senare bara läses på NV-programmet, ger ett alltför snävt intryck av ämnet och utestänger många 
elever med samhällsvetenskapliga och humanistiska intressen. Vi menar därför att det är önskvärt 
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att utveckla speciella matematikkurser som inriktar sig på t.ex. matematikens idéhistoria, 
matematiken i konsten, samhällsvetenskapliga matematiska modeller och liknande 
(Matematikdelegationen, 2004, s 150)”.  

Historia om idéer var ganska okänt för lärarna i denna studie. Därför fick inte deras elever ta del av 
så mycket idéhistoria heller. 

Att öka elevers självförtroende 
Fyra av lärarna både i grundskolan och i gymnasiet (lärare A, C, E, F) angav att det ökar elevernas 
självförtroende när lärare återberättar historia. Enligt dessa lärare kunde idéer blomstra inom 
matematik och naturvetenskap förr i tiden med hjälp av enkla verktyg och dåtidens teknik. Personer 
spelade stor roll enligt lärarna men idéer stod i centrum (Tall, 1991). Hur folk kom på fascinerade 
kunskaper i gamla dagar var mycket viktigt enligt lärarna. Vägen till en problemlösning, början och 
fortsättningen i varje tidpunkt är i fokus när vi granskar historia. Det kan ge en signal till elever att 
det går att försöka och det lånar sig också, även om och när man misslyckas många gånger när man 
är fulla av förväntan. Upptäckter sker ofta efter många misslyckanden och det har upprepats i 
historia.   

    Dagens matematikundervisning påverkas mycket av olika styrdokument och det kan göra 
matematiken abstrakt. Elevers hjärnor skulle fungera bättre när de hade roligt enligt lärarna. Elevers 
självförtroende kan inte ökas när de inte trivs med ämnet. Lärarna angav att det krävs ett nytt sätt att 
undervisa och det behövs en förändring av läroplanen för att sätta historia i centrum. Först lärare 
behöver diskutera med sina elever om undervisning enligt kursplaner för grundskolan:  

”På varje skola och i varje klass måste lärare tolka de nationella kursplanerna och tillsammans 
med eleverna planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas 
förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov Gemensamt för alla ämnen i grundskolan är att 
de skall förmedla glädje att skapa och lust att fortsätta lära .I undervisningen skall eleverna få 
utveckla förmågan att dra slutsatser och generalisera samt förklara och argumentera för sitt 
tänkande och sina slutsatser (SKOLFS, 2000:135, s …).” 

    Bara lärare B i grundskolan trodde inte på det att elever skulle svara på frågor om idéhistoria i ett 
slutprov över huvud taget, oavsett vilken sort uppgift och vilka betygkriterier. Andra lärarna 
antingen visste inte eller var mycket skeptiska om denna fråga på grundskolenivå. Däremot på 
gymnasienivå var lärarna ganska positiva för det och kom ihåg exempel om idéhistoriska frågor i 
några prov. Men ingen av lärarna i grundskolan kunde ge exempel om historia i nationella prov 
under lång tid.   

Lärarna i grundskolan förklarade att det var bara undervisningssätt som kunde avgöra elevers 
resultat och inte tvärtom. Enligt lärare B kunde det inte visa oss hur vi skulle använda det för att 
öka elevernas lärande och hur eleverna skulle nå målen, även om vi tillämpade idéhistoria i 
nationella prov.  

    Det fanns inte så mycket skillnad att hänga med undervisningen mellan motiverade och 
omotiverade elever när lärarna undervisade om gamla idéer som innehöll mycket kultur och 
bildning. Enligt lärarna kunde idéhistoria i grundskolan hjälpa eleverna att bli kompetentare 
medborgare med allt mer kunskaper om olika delar av världen (Grugnetti & Rogers 1999).   
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Kunskapen om matematikbegreppens utveckling 
Ingen av grundskolelärarna skiljde på sin matematikundervisning i tre årskurser som de 
undervisade i. Det som började mest med enkla exempel från åk- 7 kunde undervisas på lite 
abstraktare sätt under perioden åk- 9. Att bara ge konkreta exempel på det sätt de observerade 
lärarna gjorde, hjälper elever att bygga ett mönster men hjälper inte dem att kunna ”operera” på ett 
abstrakt sätt enligt teorin om ”procept”(Tall, 1991).  

Lärarna var överens om betydelsefulla ursprungliga begrepp i varje matematikområde. Men det var 
ganska svårt att förklara och undersöka hur rötter till olika matematiska begrepp har utvecklats 
enligt lärarna. Ännu svårare var det att förklara till eleverna under en kort period olika begrepps 
utvecklingar som har skett under långa tider enligt lärarna. Enligt lärare A har tiden passerat för att 
förstå hur grundläggande begrepp föds hos eleverna, på grundskolans senare år för de områdena 
som examensarbetet handlar om. Men det fanns några exempel som jag nämner:  

Exempel: Olika slag av tal var inte mycket attraktiva att veta om för vissa av eleverna. Exempelvis, 
var eleverna inte intresserade av negativa tal som används i både algebra och ekvationslösning eller 
av irrationella tal (talet ”pi” och 2  osv.). Det fanns många praktiska exempel inom området 
algebra och ekvation om positiva tal men problemet började med negativa tal. Katz skriver: 

” That is, he urged that these numbers be introduced in a purely formal manner, without worrying 
about what kind of quantity they represent. Again, this history shows how one might try to 
introduce and justify negative numbers in the classroom (Katz & Dorier m.fl., 1999, s 152)”.  

Historia visar svårigheter att hur folk förstod negativa tal och utvecklade olika slag av tal. Med 
svarta pappers bitar och pappers tillverkade koner hade jag försökt beskriva en systematisk 
undersökning angående negativa tal (Stockholms universitet UM8001) och visa eleverna 
användning av negativa tal i enkla ekvationer. Idén om negativa tal användes två tusen år sedan i 
Kina och misstänksamheten om idén fanns tills sextonhundratalet i väst världen (Katz & Dorier 
m.fl., 1999). 

    Det som fungerade i praktiken var mest populärt hos eleverna men inte mycket mer än det enligt 
lärarna. Fallström skriver:  

”Man skulle kunna säga att alla de stora idéer, som grekerna fört in i matematiken (deduktiva 
bevis, abstraherande mm.) återigen försvann ut och vad som överlevde av, vad vi idag kallar 
matematik, nästan enbart var vad grekerna kallat logistik (praktisk matematik) (Fallsröm, 2000, s 
3) ”. 

Enligt lärarna kunde det vara andra viktigare saker som eleverna mötte varje dag. Vardagslivet 
antingen hade ingenting att göra med de begreppen och områdena som nämndes i examensarbetet 
eller kommer att bli oanvändbara i elevernas framtid.  

    När det handlade om en jämförelse mellan elevernas lärande och matematikens utveckling fanns 
inget klart och tydligt svar. Frågan handlade om att det finns ett samband mellan svårigheter nu för 
tiden hos elever och svårigheter hos människor under olika perioder i historia. Det finns säkert 
många tillfällen under människans historia där olika ämnen blomstrade. Lärarna kunde jämföra 
sådana tillfällen med elevers goda tider. Men en slutsats vågade ingen av lärarna dra enligt sin 
erfarenhet. 

    Att eleverna inte behövde upptäcka alla gamla idéer igen var ett själklart svar på frågan om att 
upprepa uppfinningar. Men lärarna var överens om det att ju fler exempel desto bättre koll har 
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eleverna på undervisningen. Enligt lärarna skulle alla lärare ha sådana kompetenser för att 
intresserade elever kunde se på matematik ur olika aspekter.  

    Angående en historisk förståelse av matematikens utveckling trodde lärarna på en mycket 
elementär nivå. Eleverna skulle kunna lite och inte alls mycket kännedom om det. Enligt lärare A: ” 
De svaga orden i Lpo 94 till denna syn hos lärare i grundskolan”. Det har så småningom påverkat 
undervisningssätt i matematik. Hur en lärare kan tolka de svaga meningarna i Lpo 94 var mycket 
varierade och det fanns olika åsikter om det hos lärarna.      

Eftersom dagens undervisning var mycket tidskrävande hade lärarna inte så mycket tid kvar till en 
historisk förståelse trodde lärarna. Bara i ett ideellt tillfälle exempelvis i en diskussion med eleverna 
under en lektionstid kunde ungdomarna få lite kännedom om historisk förståelse enligt lärarna. Alla 
var eniga om att pressa in historisk förståelse i tidschemat var ganska svårt och i vissa fall omöjligt. 
Enligt Lpo,f 94 fyra olika former av kunskap nämligen fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 
kan finnas i olika kriterier och utvecklingen av idéer i ett ämne kan vara lämplig för alla former av 
kunskap. Det är ganska svårt att undervisa utifrån en historisk aspekt och inte tillägga historia i 
undervisning som en extra kunskap, det som lärarna klagade om. 
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Diskussion  

Att undervisa olika ämnen utan att ta hänsyn till rötter och ursprungliga idéer från olika håll i 
världen ger en känsla av en obalans som även kan skapa nutida reaktioner. Elever kan inte förstå 
behoven att närma sig andra kulturer och det kan i värsta fall hamna elever i en rotlöshet som är inte 
önskvärd. Dagens matematikundervisning förklarar ganska lite kunskaper hos olika folk och 
generationer utifrån ett historiskt perspektiv. Det står i Lpo. 94:  

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper… 
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – 
värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa (skolverket, 2006, s 5).”  

Utvecklingar av varje matematikområde visar oss i historia en bild av ett ämne som började lokalt i 
olika delar av världen. Sedan skedde en blandning med de andra delarna. Den processen har alltid 
pågått under mänsklighetens historia.  

Historia om idéer i matematik på grundskolenivå, som är en del av elevernas utveckling, är mer i 
fokus när ungdomar börjar studera matematik i gymnasieskolan och fortsätter inom gymnasial 
Komvuxutbildning. Enligt kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet matematik i 
gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning :”Matematikens idéhistoria kan bidra till en 
bild av hur olika begrepp och samband utvecklats. Detta kan motverka uppfattningen om 
matematiken som ett opersonligt färdigt ämne som är uppbyggt av fasta regler som endast skall 
läras utantill (SKOLFS 2 000:5 Senaste Lydelse, s 4) ”. Med hjälp av nya styrdokument ser man en 
förstärkning av historiska delen i grundskolan också :”I all undervisning är det angeläget att 
anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en 
förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt 
tänkande (Läroplan för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, s 6)”.  

Behov och motiv 

Enligt matematik kursplan i grundskolan skall skolan sträva efter att eleven: ”Inser att matematiken 
har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och verksamheter och får kännedom om 
historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder inom matematiken utvecklats och använts 
(SKOLFS 2000:135, s 17)”. Det finns bra samband mellan styrdokument (kursplan) och 
betygskriterierna både för välgodkänd och mycket välgodkänd när vi fokuserar på idéhistoria. Det 
kan tolkas felaktigt att matematikens idéhistoria ligger på ganska avancerad nivå som alla elever 
behöver inte kunna och veta mycket om. De elever som ligger kunskapsmässigt på ”G” nivå, har 
inte så mycket att göra med matematikens idéhistoria om vi tror på tolkningen. En nivågruppering 
tanke är grunden till sådana tankar, det är motsatsen till skolans definition som en institution.  

    Undervisning i matematik borde ta hänsyn till olika idéer för att elever prövar lära sig på olika 
sätt:  

”Euklidisk geometri och modern matematik bör användas på lämpligt sätt i pedagogiska 
verksamheten och inte bara för att ge ett historiskt perspektiv och hjälpa studenter uppskatta hur 
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matematiska idéer har kommit till och utvecklats i det förflutna, och hur många vardagliga 
begrepp och nuvarande problemlösning har funnits ganska lång tid, utan också - viktigast - att 
inspirera en kedja av undervisningen med specifika mål som leder till essensen av matematiska 
kunskaper (Farmaki & Paschos, 2007, s 104).”  

Det har funnits blandade elever med olika och unika potentialer i undersökningen. Både elever som 
skulle välja eller fortsätta med NV-program och elever med samhällsvetenskapliga intressen. Det 
kändes att behovet fanns till en matematik som passade alla. Enligt lärarna kunde en sorts 
intresseväckande matematik på grundskolenivå kunna vara en historikstrategi om tiden lät lärarna 
göra det. Jag ser det som ett problem att de intervjuade lärarna inte trodde på en idéhistoria som ett 
behov till ämnet hos elever eller en motivation till elevers matematiska kunskaper. Det har sagts av 
alla lärarna att det kräver mycket kompetens hos lärare för att försöka förstå hur elever fattar och 
hänger med varje bit av helheten som har sina svårigheter. De antog att lärare skall ha kompetens i 
idéhistoria för att använda, bara om tids schema låter det. Och naturligtvis när ingen elev i en grupp 
med typisk godkänd kunskapsnivå inte ställer adekvata frågor om idéhistoria, nödvändigtvis inte så 
många lärare hinner påpeka det.  

    Angående historia är det också viktigt att elever har haft erfarenhet från tidigare situationer. I 
verkligheten om nya teorier har vi lika struktur: ”Before a theorem can be conjectured, let alone 
proved, there is much work to be done in conceiving of what ideas will be fruitful and what 
relationships will be useful (Tall, 1991, s 14).” Elever löser gamla problem med hjälp av 
grundidéer och lär sig att använda (ibland kopiera) idéer och resonera för att lösa dagens problem 
både inom matematik lektioner och även utanför skolan i verkligheten (Tall citerar Poincare, 
1991).”Enligt Piaget kan ungdomar tillämpa sina kunskaper i nya situationer annars de inte har 
förstått vad de lärt sig (Lindström och lindberg, 2008, s 19).” I mitt examensarbete syns detta att 
motivera eleverna, att göra misstag och lär sig av misstagen är ett exempel som finns mycket i 
historia. Oavsett elevernas kunskapsnivå kan alla inspireras av gamla idéer för att förstå behoven av 
upptäckter. Det hjälper eleverna att de fokuserar på riktiga behov i dags läget, och även i framtiden 
hjälper de att försöka hitta riktiga tankesätt att lösa sina problem.  

Matematikens idéhistoria betonas mest i nya kursplaner. Även de erfarna intervjuade lärarna såg 
denna utveckling under perioden de har arbetat som lärare. Det är svårt att motivera elever med låga 
betyg i grundskolan. Om lärare visar sambandet mellan dagens matematik som är ganska avancerad 
och enklare kontexter (de flesta finns i gamla tider) kan vi hoppas att det väcker elevers intresse. 
Det ger chansen till dem att prova själva och se. Enkla och praktiska bevis och idéer kan också ge 
tecken till elever att känna sig delaktiga i utvecklingen.  

Elever kan med hjälp av enkla fakta och bevis utveckla sig vidare till att förstå helheten och gå 
vidare till abstraktare nivåer (induktion), induktionsbevis vilar på intuition om enskilda fall. 
Därefter kan de med hjälp av sådana erfarenheter göra hela processen åt andra hållet (deduktion). 
Enligt Bevir: ”deduktivt argument drar ut konsekvenserna av allmänna satser genom att visa hur 
det fungerar när vi lägger ett enskilt exempel på plats för den berörda allmänna satsen (Bevir, 
1999, s 24, min översättning)”  

Objektiv och mångsidig historia 

Folk har beskrivit sin situation utifrån sitt perspektiv och ibland idéer har inte etablerat sig på ett 
tillfredsställande sätt. Det kräver strategier för att hantera konflikter med motståndare (Tall, 1991). 



 

 25 

Det som vi kallar för neutral syn på historia idag betyder att vi ser på gamla idéer med våra 
värderingar och teorier som vi har nu och idag:  

“We do not attempt to analyse the text uniquely from the point of view of our current knowledge 
and understanding. Such a reading could carry with it erroneous interpretations, given that the 
writer may be using an idea according to a conception quite different from ours. If the value of 
history lies in reorientation, in understanding rather than judging, then texts need to be 
contextualised, that is located in the context of their time. We need to remind ourselves that the 
writer was addressing not us, but a contemporary audience (Jahnke, 1999, s 293).”  

    Varje heuristisk händelse är i själva verket intressant, i idéhistoria har enskilda fenomen ingen 
plats ensamt. Verkligheten kommer att visa sig när det som har hänt syns utifrån olika perspektiv. 
Vi alla har olika syn på världen och när vi accepterar en syn på världen, måste vi acceptera 
konsekvenserna av denna syn på den också (Bevir, 1999). Vi kan inte överleva utan att agera i 
världen. Vi engagerar oss och ger en förståelse av världen som en grund för vårt filosofiska 
argument. Hela mänskliga historia och utveckling består av att möta andra livsstilar, det har 
förändrat saker dramatiskt:  

”Vi människor kan inte ha en allmän teori om samhällets utveckling. Även när vi tvingas att 
leva på annat sätt dock kommer vi inte att replikera det. Istället för det ympar vi in delar av 
den till teman som finns i vår egen tradition. Därför det bör öppnas traditioner för att möta 
varandra och flera dilemman och utmaningar utvecklas (Bevir, 1999, s 318, min 
översättning).”  

Enligt Bevir (1999) finns det en medelväg som grundar sig på ”mänskliga praxis”. Han definierar 
objektivitet genom att jämföra och kontrastera konkurrerande rivaler av teorier. Enligt honom är det 
ett dilemma hur rationella människor ändrar sig och anpassar till nya övertygelser, med andra ord 
skapar logik. Bevir ger ett innehåll till begrepp och tradition som hjälper oss att förklara 
övertygelser.  

    Olika historier gjorde inte eleverna direkt glada exempelvis ett krig eller andra tragiska 
upplevelser. Eleverna reagerade på olika sätt eftersom vissa upplevelser var ganska känsliga och 
elevernas ålder bidrog dessa känslomässiga situationer. När meningen var att diskutera idéer bakom 
varje händelse trodde vissa av äldre elever att det kunde vara bra att prata om miljöer runtomkring 
idéerna också. Exempel på det har jag sett under observationerna om kurvan som gav snabbaste 
hastigheten i sin ända när man rullade ner olika föremål mot motståndare i strider. Ett annat 
exempel var att beräkna bästa vinkel när folk kastade eld eller andra föremål mot varandra för att nå 
längsta avstånd. 

Kritiskt tänkande  

Enligt Lpo 94: ”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 
fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” De strävande mål i samma 
dokument säger också att: 

” Varje elev lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap 
för att :    – formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

               – reflektera över erfarenheter och 

               – kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden” 
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Vissa tidpunkter under den långa mänskliga resan kan lära elever att tänka kritiskt, som möjligen 
ökar deras självförtroende. Det är lärarens uppgift att hjälpa elever för att tänka kritiskt:  

”För att eleven skall kunna integrera kunskap, måste temat vara uppbyggd på ett sätt som 
möjliggör ett självständigt och kritiskt tänkande i kursplanens anda. I annat fall kan inte lärandet 
utvecklas, eftersom ett utvecklat lärande förutsätter att eleven ständigt kan tillföra nya perspektiv 
och förhållningssätt, vilka kritiskt granskas, förkastas eller anpassas till tidigare kunskaper 
(Hermansson, 2009, s 179).”   

Att lära och utveckla elevers kritiska tänkande hjälper dem i framtiden. Antingen elever som 
fortsätter med matematik och kan utnyttja detta tankesätt för att utveckla matematiken eller andra 
som skall bara granska informationer runtomkring sig på ett kritiskt sätt för att leva bättre.  

Den fara som kanske påverkar undervisningen är att lärare granskar inte idéer bakom dagens 
undervisning i matematik, utan bara prata om personer som har bidragit till detta matematikområde. 
I så fall kritiserar man personer i historia och inte kunskaper. Att göra det i själva verket är inte 
meningen med granskning av matematikens idéhistoria. Det som i verkligheten hjälper elever i 
ämnet matematik är en rik och fullmening undervisning som ger elever nya möjligheter att tänka. 
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Bilaga 

INTERVJUFRÅGOR 

1. Vad är matematikens idéhistoria för dig? 

2. ”Att studera matematikhistoria i olika sammanhang” när och hur gör ni det? (Denna fråga hämtas 
från lokal kursplan) 

3. Har ni exempel om idéhistoria inom områden: Algebra, Volym, Geometri, Ekvationer? 

4. Har ni anpassade klassrum och material (exempelvis läroböcker) till undervisningen om historia i 
matematik? Vilka?  

5. Hur ser du på matematikens utveckling och elevernas lärande? Är matematikens idéhistoria en 
aspekt eller en kompetens inom matematikundervisning? 

6. Hur tycker du att matematikens idéhistoria kan lämpas för nationella prov? 

7. Upptäckter och idéer har funnits i olika situationer, kan man laborera, ordna och uppleva gamla 
idéerna i skolan?   

8. I vilka situationer lyfter du fram begreppen: Algebra, Volym, Geometri, Ekvationer? 

9. Kan idéhistoria hjälpa omotiverade elever? Kan det vara en strategi för att få med sig alla elever? 
Finns skillnad mellan pojkar och flickor inom det här området? 

10. Skall lärare och elever utveckla en historisk förståelse av kunskapens utveckling?(Bildning och 
kunskap (S.18))   

11. Hur länge har du arbetat som lärare och hur mycket läste du matematik under din utbildning? 

12. Kan en granskning av matematikens utveckling och historia (på ett pedagogiskt sätt), ha någon 
nytta i elevernas framtid? 
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