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Den fantastiska matematikhistorien 
 
Ingemar Karlsson har varit matematiklärare i fyrtio år , senast vid kommunala vuxenut- 
bildningen och är nu föreläsare med specialintresse för matematikdiaktik, särskilt att utveckla 
metodik för att tillämpa muntlig matematik, matematikhistoria samt åtgärder för  olika typer 
av matematiksvårigheter. 
 
 
Inledning 
Hur integrerar vi matematikens historia i matematikundervisningen? Det är viktigt att mate-
matikens historia inte bara blir en intressant inramning av den vanliga undervisningen i 
matematik utan också används som hjälpmedel att förstå de aktuella kursmoment som lärs ut. 
De nya målen i matematik för grundskolan talar om  att eleverna ska få insikt i ämnets 
historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. Med denna utgångspunkt gör 
vi en resa i det matematikhistoriska landskapet med syftet att utveckla elevernas intresse 
för matematik, att göra matematiken rolig och intressant samt göra det lättare för eleverna 
att förstå dagens matematik.  
 
Talutveckling 
Vi tittar på olika ämnesområden, exempelvis tal och talutveckling från Pythagoras till Wiles. 
Vi besöker olika kulturer och träffar berömda personer och lyfter fram den spännande och 
roliga matematiken. Det är viktigt att eleverna tar ansvar för det egna lärandet. Jag ger 
praktiska exempel för undervisningen på samtliga stadier och visar på metoder för att öka 
elevernas engagemang och intresse. Jag presenterar dessutom olika sätt att praktiskt arbeta 
med muntlig matematik och visar hur tillämpade problem ger färdigheter att kommunicera 
med ett allmänmatematiskt språk 
 
Tematisk vandring 
Vi börjar med babyloniernas astronomiska upptäckter för att via egyptiernas jordmätning 
belysa Pythagoras´och Euklides bedrifter. Eulers formel ger oss en brygga över till Einsteins 
tankar om universum. 
En  annan tematisk tråd är kvinnliga matematiker genom tiderna. Hypatia, Marie-Sophie 
Germain, Sonja Kovalevsky och Emmy Noether berörs i framställningen. 
Matematikens utveckling i Sverige är ett annat tema som belyses. 
 
Elevaktiviteter 
Framför allt ges exempel på hur vi följer upp de olika momenten med lämpliga elevövningar 
och befäster kunnandet om hur olika begrepp och metoder inom matematiken har utvecklats 
och använts. Den spännande och roliga matematikern lyfts fram, exempelvis magiska 
kvadrater. Listor över webadresser och litteratur levereras för det fortsatta arbetet på 
hemmaplan. 
 
Litteratur 
Hur universum fick sina fläckar Janna Levin/Norstedts 
Fermats Gåta Simon Singh/ www.panbok.com
Människors undran Ronny Ambjörnsson/ Natur och kultur 
Från tangent till derivata Jens Lund/ KUB 
Matematiken i historien (med övningsbok) Thompson/ Studentlitteratur 

http://www.panbok.com/


Matematikens historia Bo Göran Johansson/Studentlitteratur 
Stora Matematiker - från Fibonacci till Wiles Picutti,m fl/ Studentlitteratur 
Matematiska nedslag i historien Stig Olsson/ Ekelunds Förlag AB 
Matematiska nedslag i talens värld Stig Olsson/ Ekelunds Förlag AB 
Problemlösning i symbios med matematikhist Bengt Ulin/ Ekelunds Förlag AB 
Bildning och matematik Lars Mouwitz/ Högskoleverket 
Historiska matematikberättelser Marie Einarsson/ www.marein.se
Fakta om Hur man räknade förr Lindberg, Kuijl/Almqvist&Wiksell 
Ofullständighet. Kurt Gödels bevis och paradox Rebecca Goldstein / Nya Doxa 
Kvadrater, hieroglyfer och smarta kort   Kristin Dahl / Alfabeta www.alfamedia.se

Den fantastiska matematiken Kristin Dahl/Fischer&Co (Betapedagogen) 
Matte med mening Kristin Dahl / Alfabeta www.alfamedia.se

Web-adresser 

• www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history - The MacTutor History of Mathematics 
archive  

• aleph0.clarku.edu/~djouce/mathhist/chrnology.html - Matematikhistoria  
• aleph0.clarku.edu/~dkouce/java/elements/elements.html - Euclides elementa  
• www.math.su.se/~torbjorn - Torbjörn Tambour, matematikens utveckling  
• www.euclides.org  
• www.wikipedia.org  
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