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Om omslagsbilden –  
På äventyr längs mattestigar  

Allra först, för att 
undvika missför-
stånd: Med ordet 

mattestigar avses inte här 
naturstigar med matema-
tiska problem. Innan jag 
visste att ordet används 
i den bemärkelsen, hade 
tanken, att med ordet 
matte stigar beskriva ett 
sätt att syssla med mate-
matik, fötts – och blivit en 
vana. Så fastän jag gärna 
strövar längs naturstigar 
också, har jag hållit fast 
vid att mina mattestigar 
är ett slags tankestigar.

På 90-talet började 
jag använda programme-
ringsspråket Mathematica, 

som gav mig ett verktyg för visualisering av matematik. Det ledde till att mitt 
special intresse inom matematiken numera är hur bilder kan användas för att 
fördjupa förståelsen av ämnet.

Efter över tjugo år som matematiklärare på olika stadier (årskurs 5–9, gym-
nasium, tekniskt läroverk och yrkeshögskola) har jag de senaste åren jobbat 
med utvecklingsarbete och lärarfortbildning. På webben finns wiki spacet 
Mattestigar, som är ett resultat av mina irrfärder i matematikens bildvärld. 
Denna höst arrangerade Resurscenter för matematik, naturvetenskaper och tek-
nik, som verkar i Svenskfinland, en nätstudiecirkel för ämneslärare i årskurs 
7–12 med temat ”Begåvade elever”, där jag var handledare för matematikmo-
dulerna. En ny wiki med namnet Mattestigar 2 öppnades, fastän den ännu är 
under arbete, för användning i studiecirkeln.

Omslagsbilden är ritad med Mathematica. Den är ett resultat av en lång 
och vindlande mattestig, där första steget för ganska länge sedan var min öns-
kan att kunna rita regelbundna polygoner med ett godtyckligt antal hörn. 
Med Mathematica går det be hän digt genom att placera hörnpunkterna jämnt 
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utspridda på en cirkel (med hjälp av definitionen för cosinus och sinus i enhets-
cirkeln). Den här insikten ledde bland annat till en hel del ritande med regel-
bundna polygoner inskrivna i eller omskrivna kring cirklar. Och animationer med 
fler och fler varv av inskrivning eller omskrivning. Bilder väcker frågor och rit-
möjligheterna gav mersmak. Man kunde ju också rita rullande hjul, och hjul på 
hjul på hjul ...

Tänk dig ett hjul som roterar kring sin medelpunkt. Ett mindre hjul roterar 
kring sin medelpunkt, som är fäst vid en punkt på det större hjulets kant. På 
kanten av det mindre hjulet fästs ett tredje hjul osv. ”Jag undrar hur en punkt 
på det yttersta hjulets kant rör sig? Hur ser den kurva ut som visar punktens 
bana?” Sådana kurvor kallas här hjulkurvor. Med olika antal hjul och varie-
rande talvärden för hjulens radier och rotationshastigheter får man en mång-
fald av sinsemellan fascinerande olika kurvor! Omslagsbildens julblomma 
består av en sådan hjulkurva och dess spegelbild (röda), bägge förstorade nio 
gånger (gröna färgtoner).

Vilka symmetrier har hjulkurvan? Kan vi rita hjulkurvor med andra sym-
metrier? Eller utan symmetri? Med ett lämpligt ritverktyg kan sådana frågor 
utforskas av ganska unga elever. På gymnasienivå kan matematiken bakom bil-
derna kanske presenteras, vilket leder till flera frågor ...

Mer om hjulkurvor och annat matematiskt både med stillbilder och anima-
tioner hittar du i mina wikin mattestigar2.wikispaces.com och mattestigar.wiki spaces.
com


