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the Implementation. 
 
Författare  
Agnes Holmberg 

 

Sammanfattning  
Både ämnesplanen för matematik i svensk gymnasieskola samt det centrala innehållet för samtliga gymnasiala matematikkurser 
framhåller att matematiken har en flertusenårig historia och att matematikundervisningen ska knyta an till matematikens historiska 
utveckling och betydelse. Det är tydligt att matematikhistoria ska integreras i matematikundervisningen men det finns indikationer 
på att matematikundervisningen i svensk skola idag har få eller inga inslag av matematikhistoria trots att detta anges som ett 
centralt innehåll. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka vilka argument som forskningen funnit för respektive mot en 
integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen samt hur en sådan integrering kan genomföras. Dessutom redogör 
litteraturstudien för vad lärare och lärarstudenter funnits ha för uppfattningar om matematikhistorians roll och funktion som en del 
av matematikundervisningen.  
 
Studien visar att en integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen är fördelaktig utifrån flera olika aspekter. 
Matematikhistoria kan t.ex. bidra till att förändra elevernas syn på matematik och ge matematiken nytt liv genom att eleverna blir 
varse om att de historiskt kända matematikerna också har tvivlat och misslyckats i sitt utövande av matematik, vilket kan stärka 
elevernas självtroende. Matematikhistoria kan även bidra till att förse lärare med verktyg för att upptäcka eventuella svårigheter 
hos eleverna. Studien visar också att lärare och lärarstudenter överlag är positivt inställda till en integrering men uttrycker att de i 
stor utsträckning medvetet avstår från att använda matematikhistoria i sin undervisning på grund av brist på tid, material, 
kunskaper om matematikhistoria samt att de inte vet hur de ska gå tillväga för att genomföra en sådan integrering. 
 
Abstract 
The mathematics curriculum for Swedish upper secondary school stresses that mathematics has a history that extends several 
thousand years, and that the teaching and learning of mathematics in schools should be linked to the historic developments and 
contributions of mathematics. However, although it is clear that history of mathematics is intended to be an integrated part of the 
teaching and learning of mathematics, it seems that mathematics education in Swedish schools today include few or no elements 
of history of mathematics. This literature study aims at investigating the arguments that the research field has put forward in 
favour for and against an integration of history of mathematics in the teaching and learning of mathematics and how the 
integration can be realised. In addition, the study describes what perceptions teachers and prospective teachers have been found to 
have about the role and the function of the history of mathematics as a part of mathematics education. 
 
The study shows that an integration of history of mathematics in the teaching and learning of mathematics is beneficial from many 
different aspects. History of mathematics can, for example, contribute to changing students’ views on mathematics and 
revitalizing mathematics by an awareness that the great mathematicians also have had doubts and have failed in their practice of 
mathematics, which can strengthen the students’ self-esteem. The history of mathematics can also provide teachers with tools to 
detect possible learning difficulties for the students. In addition, the study shows that teachers and prospective teachers in general 
are positively committed to integrate history of mathematics in the mathematics education but express that they deliberately 
refrain from using history of mathematics in their teaching due to lack of time, resources and materials, knowledge of the history 
of mathematics and that they do not know how to go about to realize such an integration. 
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Förord 

Min egen erfarenhet, både genom min egen skolgång och på lärarutbildningen, är att 

matematikundervisningen har mycket få eller inga inslag av matematikhistoria – trots att det 

framhålls som betydelsefullt i kurs- och läroplaner. De gånger som matematikens historia kommer 

på tal i gymnasieklassrummet är framförallt koncentrerat till läroboken och små notiser och 

faktarutor om matematiker och deras bedrifter som många gånger ignoreras av eleverna på grund av 

ointresse – fokus ligger istället på att räkna uppgifter. Min uppfattning är att det historiska 

perspektivet är svårt för lärarna att tillägna sig, då de inte vet hur de ska gå tillväga för att inkludera 

matematikhistoria i undervisningen utan att det stjäl tid från den ”ordinarie” undervisningen. Den 

enda gång jag har fått bekanta mig med matematikhistoria i större omfattning på lärarutbildningen 

var genom kursen Matematikens historia (3 hp). Den innehåll matematikens utveckling från antiken 

fram till nutid och redogörelser för betydelsefulla matematiker och deras upptäcker men ingenting 

om hur man praktiskt kan använda matematikhistoria i matematikundervisningen. Det ser dessutom 

olika ut vid olika lärosäten som erbjuder lärarutbildningar med matematik som ämne. Vid t.ex. 

Stockholms universitet ges en kurs som heter Den klassiska matematikens historiska utveckling (7,5 

hp). Vid Uppsala universitet ingår matematikens historia som kursinnehåll i Fortsättningskurs B (30 

hp) och vid Lunds universitet tas huvuddragen i skolmatematikens historia upp som en del i 

kursinnehållet för kursen Matematik med ämnesdidaktik (15 hp). Vid Luleå tekniska universitet 

återfinns matematik ur ett historiskt och kulturellt perspektiv i ett av kursmålen i kursen 

Matematikdidaktik 1 (7,5 hp) och kurslitteratur är bl.a. Matematikens historia av B. G. Johansson. 

Samma bok återfinns i litteraturlistan för kursen Geometri och matematikens historia (7,5 hp) som 

ges vid Umeå universitet.  

 

Det är motiverat och befogat med ett intresse för matematikhistoria i matematikundervisningen. Det 

är befogat dels med bakgrund i att, i alla fall, svenska kurs- och ämnesplaner i matematik uttrycker 

att matematikhistoria ska vara en del av undervisningen, dels för att visa och påminna om att 

matematik inte bara handlar om att utföra räkneoperationer. Matematikhistoria prioriteras bort eller 

faller ofta mellan stolarna och med denna litteraturstudie är förhoppningen att både 

yrkesverksamma och blivande lärare samt andra intressenter ska få en tydligare bild av 

matematikhistoria och vad den kan tillföra undervisningen.  
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1 Inledning 
I Skolverkets attitydundersökning 2003 redovisas bl.a. svenska grund- och 

gymnasieskoleelevers attityder till de olika svenska skolämnena, vilka ämnen som eleverna 

tycker är roliga och vilka som eleverna tycker är viktiga. Resultatet visar att grundskoleelever 

överlag är mer positivt inställda till matematik än vad gymnasieeleverna är. Matematik 

upplevs å ena sidan inte som det roligaste ämnet, men å andra sidan som ett av de viktigaste 

ämnena (Skolverket, 2004).  

 

Hur kan läraren göra klassrumsmatematiken rolig och stimulerande? Hur kan man gå tillväga 

för att väcka elevens nyfikenhet och intresse? James Bidwell beskriver 

matematikundervisningen på följande sätt: 

 
”In classrooms, we often treat mathematics as if we were learning on an island. We travel to that island 

once a day for mathematics and delve into a study that is pure, clean, and logically solid and has clear lines 

and no dirty corners. Students think that mathematics is closed, dead, emotionless, all discovered. It lies 

completely in a book or in the mind of the teacher, ready to be rolled out and absorbed.” (Bidwell, 1993, s. 

461.) 

 

För att rädda eleverna från matematikens ö och i stället stanna kvar på fastlandet där 

matematiken, enligt Bidwell, är tvärtemot den på ön uppmuntrar Bidwell till att inkludera 

matematikhistoria i undervisningen. Han framhåller att historia kan gynna utvecklingen av 

elevernas förmåga att kommunicera, relatera och värdera matematik samt att historiska inslag 

sätter in matematikundervisningen i ett större perspektiv. (Bidwell, 1993.)  

 

I Skolverkets beskrivning av ämnet matematik på gymnasieskolan står följande: 

 
”Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur 

praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. 

Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. [---] I undervisningen ska 

eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare 

ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess 

betydelse för individ och samhälle.” (Skolverket, 2011, s. 90.) 
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Eleverna ska genom undervisningen utveckla ett antal förmågor där en av dessa är att 

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

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang” (Skolverket, 2011a, s. 91). Även i det 

centrala innehållet för samtliga gymnasiala matematikkurser kan vi läsa att undervisningen 

ska behandla ”matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria” 

(Skolverket, 2011b, t.ex. s. 3, 6, 9). Det är tydligt att matematikundervisningen ska innehålla 

någon form av matematikhistoria, men det verkar vara upp till varje enskild lärare att själv 

bestämma vad och hur man ska ta upp det.  

 

Matematikundervisningen ska enligt kurs- och ämnesplanerna innehålla ett historiskt 

perspektiv, men hur kan läraren integrera matematikhistoria i matematikundervisningen och 

samtidigt göra det intressant och meningsfullt? Vad tänker matematiklärare och 

matematiklärarstudenter om matematikhistoria i matematikundervisningen?  

 

Alpaslan, Isiksal och Haser (2014) skriver att förekomsten av empiriska studier som 

undersöker lärarstudenters och verksamma matematiklärares kunskaper om matematikhistoria 

är knapphändig. Alpaslan et al. identifierar dessutom att det finns behov av en mer generell 

bild av dels lärarstudenters kunskaper om matematikhistoria och dels deras inställning till att 

använda matematikhistoria. Alpaslan et al. hävdar att denna generella bild är grundläggande 

för att kunna förstå lärarutbildningarnas roll i förmedlingen av kunskaper i hur 

matematikhistoria kan användas i matematikundervisningen för framtida bruk av 

matematikhistoria i matematikundervisningen. (Alpaslan et al., 2014.) 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att ge en inblick i vilka argument som forskningen tar upp 

för respektive mot en integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen, hur en 

sådan integrering kan genomföras, samt vilka uppfattningar matematiklärare och 

matematiklärarstudenter har om matematikhistoria i matematikundervisningen. Med 

uppfattningar åsyftas hur lärare och lärarstudenter ser på att använda matematikhistoria i 

matematikundervisningen.  
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Syftet har lett fram till följande frågeställningar: 

 

1a. Varför ska matematikhistoria integreras i matematikundervisningen?  

1b. Vilka motargument finns det? 

2. Hur kan matematikhistoria integreras i matematikundervisningen? 

3. Vilka är matematiklärares respektive matematiklärarstudenters uppfattningar om 

matematikhistoria i matematikundervisningen? 

 

1.2 Disposition 

I detta avsnitt redovisas examensarbetets upplägg. Inledningsvis presenteras en bakgrund med 

dels en översikt för forskningsfältets historia och dels en introduktion till litteraturstudiens 

undersökningsområde. Därefter följer ett metodavsnitt som redogör för hur 

litteratursökningarna gått till. Sedan presenteras argumenten för en integrering av 

matematikhistoria i matematikundervisningen, argumenten mot en sådan integrering och 

därefter förslag på tillvägagångssätt för hur integreringen kan ske. Därefter kommer lärares 

och lärarstudenters uppfattningar om matematikhistoria att diskuteras så som den framställs i 

litteraturen. Till sist följer ett diskussionsavsnitt som innehåller en resultatsammanfattning 

med tillhörande diskussion, slutsatser, förslag på vidare forskning samt avslutande 

reflektioner. 
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2 Bakgrund 
Bakgrunden delas upp i två delar. Först presenteras en historisk genomgång av 

forskningsorganisationer som behandlat matematikhistoria genom åren. Sedan presenteras en 

kort bakgrund till denna studies undersökningsområde. 

 

2.1 Forskningshistorisk översikt 
Inom forskningen i matematikdidaktik har matematikhistoria som en del i 

matematikundervisningen fått ett ökat intresse under de senaste 40 åren. Det ökade intresset 

har i sin tur resulterat i publikationer av olika slag, konferenser med matematikhistoria som 

huvudsakligt fokusområde, samt arbetsgrupper som en del av större konferenser där fokus i 

huvudsak rör matematikundervisning. (Jankvist & Kjeldsen, 2011.) Nedan följer en 

kronologisk historisk genomgång av vilka organisationer som har behandlat 

matematikhistoria i skolsammanhang genom åren.  

 

The International Commission on Mathematical Instruction, ICMI, är ett internationellt 

forskningsorgan som grundades i samband med den internationella matematikkongressen i 

Rom 1908. ICMI:s uppgift var inledningsvis att analysera de likheter och olikheter som fanns 

i olika länder inom undervisningen i grundskolans senare år. Sedan dess har 

undersökningsområden utökats avsevärt. ICMI blev dock 1952 omorganiserat för att verka 

som ett utskott till The International Mathematical Union, IMU. IMU är en internationell 

icke-statlig samt icke-vinstdrivande vetenskaplig organisation som har till uppdrag att främja 

internationell samverkan inom matematik, som grundades på den internationella 

matematikkongressen i Strasbourg (ICMI, 2008a; ICMI, 2008b). En av ICMI:s målsättningar 

är att fungera som en länk mellan matematikutbildare, läro- och kursplansutformare, 

matematiklärare och andra intressenter av matematikundervisning. ICMI har som intention att 

ur ett internationellt perspektiv underlätta spridningen och förståelsen av information 

beträffande samtliga aspekter av den samtida matematikundervisningens teori och praktik 

(ICMI, 2008a). 

1976, i Karlsruhe, bildades The International Study Group on the Relations between the 

History and Pedagogy of Mathematics, HPM, en internationell forskningsgrupp ansluten till 

ICMI. Forskningsgruppens huvudsyfte är att främja internationella kontakter och utbyte av 
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information beträffande kurser om matematikhistoria, användandet av matematikhistoria och 

dess betydelse i matematikundervisningen samt olika synsätt på sambandet mellan 

matematikhistoria och matematikundervisning. Utöver detta är HPM:s målsättningar bl.a. att: 

• sätta matematikhistoria och matematikundervisningen i relation till matematikens 

utveckling för att kunna förbättra t.ex. utvecklingen av läro- och kursplaner; 

• skapa och tillhandahålla undervisningsmaterial som kan användas av matematiklärare 

i syfte att vidga perspektivet på undervisningen samt för att föra kritiska diskussioner 

om matematikundervisningen; 

• underlätta åtkomsten av material om matematikhistoria; samt 

• främja medvetenheten av matematikhistorians betydelse för undervisningen hos lärare 

och matematiker samt öka medvetenheten om att matematikhistoria har en 

betydelsefull roll i olika kulturers utveckling. (ICMI bulletin no 47, 1999.) 

HPM fungerar som en länk mellan matematikens förflutna och framtid genom att förena 

matematikhistoria med inlärning och undervisning av matematik. Utifrån denna aspekt strävar 

HPM efter att betona uppfattningen om matematik som en levande vetenskap med en lång 

historia och en ännu oförutsedd framtid. (History and Pedagogy of Mathematics – About 

HPM, u.å..) 

1995 bildades Mathematical Association of America Institute on the History of Mathematics 

and Its Use in Teaching med syfte att undersöka på vilka sätt matematikhistoria kan användas 

på i klassrumsundervisningen. (Marshall & Rich, 2000.) 

1997 bildades organisationen ERME, European society for Research in Mathematics 

Education, av representanter från 16 olika europeiska länder med syfte att främja 

kommunikation, samarbete och samverkan i forskningen om matematikundervisning i Europa 

(ERME, u.å.a). CERME, står för ERME Conferences, organiseras av ERME och huvudsyftet 

med CERME är att främja just kommunikation, samverkan och samarbete inom forskningen 

av matematikundervisning i Europa. CERME är en kongress som i huvudsak kännetecknas av 

ett antal olika tematiska grupper vars medlemmar arbetar tillsammans inom ett specifikt 

forskningsområde, t.ex. matematikens historia. (ERME, u.å.b..) 

ICMI har sedan mitten på 1980-talet varit verksamma med att publicera studier med fokus på 

både grundläggande och viktiga aspekter inom matematikundervisningen och -didaktiken med 
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syfte att ge en uppdaterad översikt av och analys rörande matematikundervisningens 

ställningstaganden. ICMI-studien History of Mathematics Education publicerades år 2000 och 

har för avsikt att bl.a.: 

• göra en kartläggning och bedömning av det aktuella läget inom matematikhistoria som 

forskningsfält; och 

• erbjuda resurser till lärare och forskare samt för de som arbetar med att utveckla läro- 

och kursplaner. (Fauvel & van Maanen, 2000.) 

 

2.2 Historia som ett verktyg respektive mål 
I detta avsnitt presenteras en ingång till litteraturstudiens undersökningsämne utifrån en av de 

mer tongivande forskarna inom området för integrering av matematikhistoria i 

matematikundervisningen, U. T. Jankvist.  

 

Jankvist skriver att varför-argumenten, d.v.s. varför det kan vara en god idé att använda 

matematikhistoria i matematikundervisningen, är av två olika karaktärer. Dels de som 

refererar till historia som ett verktyg för att hjälpa det faktiska lärandet och undervisningen i 

matematik och dels de som hänvisar till historia som ett mål i sig själv. De båda kategorierna 

har i sin tur underkategorier av argument. (Jankvist, 2009b.)  

 

2.2.1 Historia som ett verktyg 

Jankvist (2009b) skriver att det primära syftet med att använda matematikhistoria i 

matematikundervisningen är när historia används som ett verktyg, och ska betraktas som ett 

hjälpmedel i undervisningen och vid inlärningen av matematik. Jankvist skriver att denna 

kategori av argument hänvisar till andra argument som rör hur elever lär sig matematik. 

Jankvist (2009b) framhåller att detta argument, att historia ska användas som ett verktyg, i sin 

tur kan delas upp i minst tre underkategorier:  

• historia som en motiverande faktor;  

• historia som ett kognitivt verktyg; och   

• historia som en roll i de s.k. evolutionära aspekterna.  
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Exempel på argument där historia kan vara en motiverande faktor för eleverna är att det t.ex. 

hjälper dem att bibehålla intresset för matematikämnet och att ett historiskt angreppssätt kan 

göra matematiken mer mänsklig och mindre skrämmande. (Jankvist, 2009b.) 

 

Jankvist (2009b) skriver att historia också kan fungera som ett kognitivt verktyg i den faktiska 

matematikinlärningen. Han exemplifierar detta genom att presentera argumentet att historia 

kan förbättra inlärningen och undervisningen i matematik genom att ge ett annat perspektiv på 

matematik och hur matematik framställs.  

 

Ytterligare ett argument för historia som ett verktyg som Jankvist (2009b) tar upp är de 

evolutionära aspekterna, som står för ett förhållningssätt som innebär att det inte kan ske 

någon inlärning av matematik utan en historisk inblandning. Han skriver att om man 

verkligen ska kunna lära sig och behärska matematik måste man ta sig igenom samma faser 

som matematikerna tog sig igenom i samband med deras upptäckande och utvecklande av 

matematiken.  

  

Ett alternativt sätt att beskriva argument för att använda historia som ett verktyg är att se till 

matematikens inre frågor, s.k. inner issues. Med inre frågor avser Jankvist de frågor som är 

relaterade till t.ex. matematiska begrepp, teorier och metoder. Att lära sig om t.ex. de olika 

talmängderna, d.v.s. de naturliga, negativa, rationella, reella, komplexa talen etc., och deras 

relationer till varandra är exempel på sådana inre frågor. (Jankvist, 2009b.) 

 

2.2.2 Historia som ett mål 

Jankvist (2009b) framhåller att mål i detta sammanhang innebär att fokus ligger på de 

utvecklande aspekterna av matematikämnet. Enligt Jankvist kan ett mål t.ex. vara att visa 

eleverna att matematik existerar och utvecklas över tid och att matematiken är en disciplin 

som har genomgått en flertusenårig utveckling i många olika kulturer.  

 

Jankvist (2009b) presenterar också ett alternativt sätt för att beskriva argumenten för att 

använda historia som ett mål, vilket är att lära sig och få kunskap om matematik ur ett 

metaperspektiv. Jankvist ger några exempel på olika frågor som man kan ställa, t.ex.  

• Hur utvecklas matematik över tid? 



	   8 

• Spelade samhället och kulturella villkor en roll i matematikens utveckling, och i så fall 

på vilket sätt?  

• Är matematiken beroende av samhället och kulturen, plats och tid?  

Avseende s.k. meta-frågor hävdar Jankvist att det är när dessa meta-frågor rör t.ex. 

matematikens evolution och utveckling som historia används som ett mål i 

matematikundervisningen.  

 

Med bakgrund i Jankvists ovanstående resultat fokuseras resultatet i kapitel fyra, ”Resultat 

om argument för en integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen”, på det som 

Jankvist (2009b) benämner att använda historia som ett verktyg, men även att använda historia 

som ett mål ges utrymme i kapitel fyra. Detta innebär att det som presenteras i kapitel fyra 

främst går in under historia som ett verktyg men vissa delar går in under historia som ett mål, 

detta enligt Jankvist (2009b) ovan. 
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3 Metod 
Detta avsnitt redogör först för vilka avgränsningar som arbetet har och sedan för 

litteratursökningens faser och urval med tillhörande metoddiskussion. 

 

3.1 Avgränsningar 

Inledningsvis var min tanke att litteraturstudien skulle ha svensk skola och forskning som 

huvudsakligt fokus, men jag fick ganska omgående vid sökning efter litteratur frångå den 

tanken då den nationella forskningen inte var så omfattande som jag till en början trodde. 

Istället består litteraturen i min studie till största delen av internationell forskning, men inslag 

av nationell forskning förekommer. Detta gäller även för den delen av litteraturstudien som 

tar upp lärarnas uppfattningar om matematikhistoria då jag från början avsåg att endast ta med 

svenska gymnasielärares uppfattningar. Jag hade inledningsvis tänkt fokusera på de 

verksamma lärarnas uppfattningar, men efter genomläsning av litteraturen valde jag att vidga 

fokus till att också omfatta lärarstudenters uppfattningar. Jag har även vidgat mitt 

forskningsfält från enbart att omfatta gymnasielärare och gymnasielärarstudenter till att 

omfatta lärare i andra årskurser, främst högstadiet men även lägre årskurser förekommer. 

 

Den internationella forskningslitteraturen är till stor del producerad i västvärlden, men 

forskning genomförd i t.ex. Asien förekommer. Jag har valt att ta med forskning från olika 

delar av världen för att få en spridning av synen på matematikhistoria i 

matematikundervisningen, då det kan vara möjligt att synen på matematikhistoria i 

matematikundervisningen skiljer sig åt från land till land. En konsekvens av detta val är just 

att olika synsätt på matematikhistoria i matematikundervisningen kan synliggöras och ger 

förhoppningsvis upphov till reflektion om varför det kan se olika ut i olika delar av världen. 

Att merparten av den funna forskningslitteraturen inte har en svensk kontext gör att det t.ex. 

kan vara problematiskt att ge en tydlig och klar bild av matematikhistoria i 

matematikundervisningen ur ett svenskt perspektiv.  
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3.2 Litteratursökning och urval 

Detta examensarbete är en litteraturstudie och materialet som ligger till grund för studiens 

resultat kommer därför att bestå av tidigare publicerad forskning. Detta avsnitt handlar om hur 

jag har gått tillväga för att finna samt använda källmaterialet.  

 

Vid sökning efter litteratur har en manuell sökningsmetod (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013) tillämpats. En manuell sökningsmetod kan enligt Eriksson Barajas et al. 

genomföras på olika sätt. Eriksson Barajas et al. skriver att efter att man har funnit en artikel 

som är av intresse för det aktuella problemområdet bör man börja med att studera artikelns 

referenslista där det går att hitta andra artiklar som rör samma ämne. I detta fall har den 

manuella sökningen efter litteratur utgått från Jankvists avhandling (2009a) där referenslistan 

studerades för att hitta artiklar eller böcker med relevanta titlar för litteraturstudien. Ett första 

urval av artiklar och böcker gjordes och därefter lästes de utvalda artiklarnas 

sammanfattningar (abstracts) samt böckernas inledningar igenom utifrån de valda 

frågeställningarna, vilket sedan avgjorde om litteraturen i det första urvalet var relevant eller 

inte för arbetets undersökningssyfte. Sökningsprocessen har sedan upprepats på samma vis 

där artiklarnas referenslistor sedan studerades. Denna litteratursökningsmetod kan också 

beskrivas med det Eriksson Barajas et al. kallar snöbollsurval eller nominerat urval. När 

sammanfattningarna sedan lästs igenom gjordes ett andra urval av litteratur som i sin tur 

skulle läsas i sin helhet.  

 

När ett andra urval gjorts och den litteraturen blivit igenomläst i sin helhet utifrån 

frågeställningarna och syftesformuleringen var nästa steg att sammanställa relevanta avsnitt 

och delar i litteraturen. Litteraturen analyserades sedan och mynnade ut i det resultat som 

återfinns i kapitel fyra till sju. 

 

Den litteratur som erhölls via den manuella sökningsmetoden och som användes i denna 

litteraturstudie uppgick till 19 verk. 

 

Parallellt med artikelsökningen har också sökningar efter tidigare publicerade examensarbeten 

som handlar om matematikhistoria i matematikundervisningen gjorts. Dessa sökningar var 

fritextsökningar som genomfördes i Google med sökord som t.ex. ”matematikhistoria”, 

”matematikhistoria i matematikundervisningen”, ”lärares uppfattningar om 
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matematikhistoria”. För att avgöra om examensarbetet verkade trovärdigt ur ett källkritiskt 

perspektiv kontrollerades först om examensarbetet var publicerat i DiVa. Om det var 

publicerat i DiVa så lästes deras respektive sammanfattningar och om sammanfattningen 

bedömdes vara relevant för litteraturstudiens undersökningssyfte lästes sedan examensarbetet 

i sin helhet. Totalt lästes fem examensarbeten, inklusive deras referenslistor, igenom där 

samtliga var publicerade i DiVa och av dem valdes en masteruppsats av Lindberg (2014) ut 

som särskilt relevant för detta arbete. Från referenslistorna valdes fyra artiklar ut som 

relevanta för denna litteraturstudie. Dessa är de artiklar som är skrivna på svenska. 

 

Litteratursökningar genomfördes även via bibliotekets söktjänster, i Unisearch, en s.k. 

databassökning (Eriksson Barajas et al., 2013). Som första utgångspunkt i sökningarna 

kryssades rutan för peer-reviewed i. Peer-reviewed innebär att litteraturen har blivit granskad. 

Sedan valdes avancerad sökning som innebär att det är möjligt att använda olika 

sökoperatorer. De sökoperatorer som fanns i Unisearch redovisas i nedanstående tabell. 

Förklaringarna kommer från Eriksson Barajas et al. (2013). 

 

Operator Förklaring 

AND Hittar referenser som innehåller både sökord A och B. Används för att 

begränsa sökningen och för att minimera antalet träffar. 

OR Hittar referenser som innehåller antingen A eller B. Används för att 

utvidga sökningen och ökar därmed antalet träffar. 

NOT Hittar referenser som innehåller A men inte B, och tvärtom. Används 

för att begränsa sökningen. 
Tabell 1: Förklaringar till de sökoperatorer som fanns i databasen UniSearch. 

 

Nedan redovisas i tabellformat de sökord samt olika kombinationer av sökord som användes 

för sökningarna i UniSearch. 

 

Söksträng 1 Träffar 

Matematikhistoria 0 
Tabell 2: Söksträng 1 
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Söksträng 2 Träffar 

Matematikundervisning 25 

AND: Historia 0 
Tabell 3: Söksträng 2 

 

Söksträng 3 Träffar 

Matematik 23 092 

AND: Historia 16 

Tabell 4: Söksträng 3 

Söksträng 3 gav 16 träffar, varav 16 nya och inga användes i det slutgiltiga urvalet- 

 

Söksträng 4 Träffar 

History of mathematics 118 251 

AND: Mathematics education 9 175 

AND: Using 1 206 

AND: Teaching 540 
Tabell 5: Söksträng 4 

Söksträng 4 gav 540 träffar, där endast 392 av dem visades i sökningens resultatlista. Av 

dessa 392 var 386 nya, varav inga av de nya användes i det slutgiltiga urvalet. Sex stycken av 

dessa 392 var litteratur som jag redan hade funnit i den manuella litteratursökningen. 

 

Söksträng 5 Träffar 

Using history of mathematics in mathematics education 1 202 

AND: Attitudes towards 27 

Tabell 6: Söksträng 5 

Söksträng 5 gav 27 träffar, varav 26 var nya och inga av dessa användes i det slutgiltiga 

urvalet. En sökträff av dessa 27 var litteratur som jag redan hade funnit i den manuella 

litteratursökningen. 

 

Sökning efter litteratur avseende lärares och lärarstudenters uppfattningar om 

matematikhistoria i matematikundervisningen har också gjorts i CERME Proceedings, d.v.s. 

publikationer från de olika CERME-konferenserna. Första steget var att finna rätt tematisk 

arbetsgrupp, d.v.s. matematikens historia. I publikationerna från CERME-konferens nummer 

1-5 fanns inte den eftersökta arbetsgruppen med. I publikationerna från CERME-konferens 
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nummer 6 fanns arbetsgruppen med och med tillhörande 14 forskningsartiklar. Av dessa 14 

artiklar bedömdes samtliga som irrelevanta för denna litteraturstudie, då artiklarna inte 

svarade mot litteraturstudiens undersökningssyfte. Arbetsgruppen fanns med på CERME-

konferens nummer 7, med 15 tillhörande forskningsartiklar. Inledningsvis verkade fem av 

dessa vara relevanta och lästes därför igenom. Efter genomläsning bedömdes dock inga av 

dessa fem som relevanta för litteraturstudien. Även på CERME-konferens nummer 8 fanns 

arbetsgruppen med och med tillhörande tolv forskningsartiklar. Inledningsvis verkade två av 

dessa vara relevanta och lästes därför igenom. Efter genomläsning bedömdes en av dessa två 

som relevant för litteraturstudien och det var artikeln av Clark och Phillips (2013). 

 

Efter samtliga sökningsprocesser, d.v.s. den manuella sökningen, databassökningen, 

sökningen efter tidigare publicerade examensarbeten samt sökningen i CERME Proceedings, 

gjordes ett urval som uppgick till 25 verk (se bilaga 1) som bedömdes relevanta för denna 

litteraturstudie. Resultaten från den valda litteraturen kategoriserades sedan efter 

forskningsfrågorna. 

 

3.2.1 Metoddiskussion 

Det förefaller utifrån den genomförda litteratursökningsprocessen finnas gott om forskning 

om skäl för och emot att integrera matematikhistoria i matematikundervisningen, likaså om 

hur en integrering kan genomföras. Tillvägagångsätten för att integrera matematikhistoria i 

matematikundervisningen står enligt den funna litteraturen många gånger i nära förbindelse 

med ”varför”-argumenten. Det som går att identifiera som gemensam nämnare i den studerade 

litteraturen avseende argument för en integrering är att de olika forskarna i stor utsträckning 

använder samma eller likartade referenser. Med det i åtanke finns det goda skäl att anta att 

forskningsresultaten i den studerade litteraturen är trovärdiga ur en källkritisk synvinkel. 

 

Angående resultaten för söksträng 1 och 2, att deras respektive sökord inte gav några träffar 

kan bero på att inskränkningen peer-reviewed utesluter avhandlingar på svenska. En annan 

möjlig orsak kan vara att sökorden inte vara tillräckligt definierade för att registrera 

sökträffar. Ytterligare förfinade sökningar genomfördes inte då tillräcklig nationell 

forskningslitteratur hittades via referenslistorna till examensarbetena, inklusive referenslistan 

till Lindbergs (2014) masteruppsats. Den nationella forskningslitteraturen bedömdes, 
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tillsammans med det som presenteras i Lindbergs arbete, som tillräcklig med hänsyn till de 

avgränsningar (se kapitel 3.1) som ställdes upp.  
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4 Resultat om argument för en integrering av 

matematikhistoria i matematikundervisningen 

(forskningsfråga 1a) 
Argumenten för en integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen som 

presenteras i den studerade litteraturen redovisas i förhållande till en modell avseende hur 

argumenten kan kategoriseras. Argumenten presenteras enligt Tzanakis och Arcavis (2000) 

modell nedan. Under de fem följande rubrikerna, som motsvarar de fem områdena nedan, 

kommer också andra forskares argument att presenteras. Deras argument har kategoriserats 

utifrån dessa fem områden och därefter placerats under respektive område. I vissa fall 

förekommer samma argument under olika rubriker, detta för att en del argument platsar under 

flera områden.  

 

Tzanakis och Arcavi (2000) presenterar och diskuterar olika argument för en integrering av 

matematikhistoria i matematikundervisningen och de menar att det huvudsakligen finns fem 

områden inom matematikundervisningen som kan berikas och förbättras genom en integrering 

av matematikhistoria och de kan översättas som: 

1. Matematikinlärningen;  

2. Utvecklingen av synen på matematikens natur och matematisk aktivitet; 

3. Lärarnas didaktiska bakgrund och pedagogiska ansats; 

4. Den känslomässiga mottagligheten för matematik; samt 

5. Uppskattningen av matematik som en kulturell och mänsklig strävan.  

 

4.1 Matematikinlärningen 
Tzanakis och Arcavi (2000) framhåller att en integrering av matematikhistoria berikar 

undervisningen genom att den bl.a. kan fungera som en resurs genom de frågor och 

problemställningar som matematikhistoria erbjuder eftersom dessa kan vara värdefulla och 

skapar intresse och motivation hos eleven att lära sig. Tzanakis och Arcavi får medhåll av 

Fauvel (1991) som skriver att man ska integrera matematikhistoria i undervisningen för att det 

hjälper eleverna att öka sin motivation för att lära sig. Lingard (2000) är inne på samma spår 

och anser att matematikhistoria kan öka elevernas prestationer. Wenström (2001) hävdar att 

en integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen kan öka elevernas intresse för 
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matematik och poängterar att om en sådan integrering ska vara meningsfull och dessutom 

begriplig bör matematikhistorian sättas in i ett större sammanhang.  

 

Bidwell (1993) anser att elevernas utveckling av förmågan att kunna kommunicera, värdera 

och relatera matematik kan gynnas av en integrering av matematikhistoria i undervisningen. 

Vidare påstår Bidwell (1993) att historiska inslag sätter in matematikundervisningen i ett 

vidare perspektiv. Detta historiska perspektiv kan enligt Thompson (1984) vara fördelaktigt 

för eleverna genom att det kan bidra till en ökad förståelse av matematikämnet. 

 

Forskarna som nämndes ovan är relativt samstämmiga och Wilson och Chauvots (2000) 

ståndpunkter är inget undantag. De ser också fördelarna med en integrering av 

matematikhistoria i matematikundervisningen. Elevernas problemlösningsförmåga kan 

förbättras då man i matematikens historia kan identifiera olika problemlösningsmetoder som 

liknar de eleverna använder och som kan vara till nytta för eleverna i sin egen problemlösning 

eftersom de får utökad kunskap om just problemlösning. Wilson och Chauvot skriver vidare 

att matematikhistoria har en positiv påverkan på elevernas begreppsförmåga. Ett historiskt 

perspektiv möjliggör för eleverna att ta del av de olika idéernas ursprung och hur de 

matematiska processerna uppstod och utvecklades, och dessutom bidra till en ökad förståelse 

vilket i sin tur kan påverka förmågan att använda och förstå matematiska begrepp. (Wilson & 

Chauvot, 2000.) 

 

Tzanakis och Arcavi (2000) framhåller att historia också kan fungera som en bro mellan 

matematik och andra ämnen samt mellan olika delar inom matematiken. Wilson och Chauvot 

(2000) för ett liknande resonemang. De skriver att matematikhistoria har en positiv effekt på 

förmågan att kunna relatera matematiken till t.ex. andra discipliner både i olika kulturer och i 

olika delar av världen. Något som Wilson och Chauvot (2000) också påpekar är interaktionen 

mellan matematiken och samhället, vilken eleverna ofta inte är medvetna om. En interaktion 

där matematiken å ena sidan påverkas av de normer som finns i olika kulturer i samhället och 

å andra sidan påverkar matematiken hur människor agerar och tänker om världen. En 

integrering av historia i matematikundervisningen kan också bidra till att framhäva kopplingar 

mellan områden som vid första anblick syntes vara orelaterade (Tzanakis & Arcavi, 2000). 

Matematikhistoria förser också lärarna och matematikundervisningen med tillfällen och 

möjligheter att arbeta ämnesövergripande (Fauvel, 1991). 
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För att sammanfatta handlar delavsnittet om att matematikinlärningen kan berikas av en 

integrering av matematikhistoria genom att matematikhistoria kan fungera som en 

prestationshöjande faktor hos eleverna i och med deras utveckling av olika förmågor samt att 

matematikhistoria kan fungera som en länk till andra ämnen och kulturer. 

 

4.2 Utvecklingen av synen på matematikens natur och 

matematisk aktivitet 
Genom en integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen anser Tzanakis och 

Arcavi (2000) att en sådan integrering har en påverkan på elevernas syn på matematik 

eftersom eleverna genom historia får lära sig att göra misstag, tvivla och att finna alternativa 

lösningsmetoder inte är något konstigt samt att detta dessutom är en väsentlig del i processen i 

att lära sig matematik. 

 

Ett annat argument som flertalet författare tar upp är att en integrering av matematikhistoria 

ökar elevernas förståelseförmåga. Fauvel (1991) hävdar t.ex. att elevernas förmåga att förstå 

förbättras när de får lära sig hur olika matematiska begrepp har utvecklats över tid. En 

integrering har även en positiv påverkan på elevens självförtroende som stärks när eleverna 

blir medvetna om och förstår att även de stora matematikerna hade svårigheter i sitt utövande 

av matematik och när eleverna inser att de inte är ensamma om att tvivla eller misslyckas. 

(Fauvel, 1991.) Även Swetz (1995b) poängterar bl.a. att en integrering av matematikhistoria i 

undervisningen kan bidra till ett ökat intresse för matematik men också att matematikhistoria 

kan fungera som ett verktyg att förse svagare elever med klara strukturer för att lättare kunna 

förstå matematiken.  

 

En integrering av matematikhistoria anser Tzanakis och Arcavi (2000) kan hjälpa eleverna att 

bättre förstå t.ex. det matematiska språket. En central del av det matematiska språket är 

matematiska begrepp. Wilson och Chauvot (2000) anser att en integrering stärker och 

förbättrar elevernas begreppsförmåga eftersom eleverna får ta del av hur begrepp och olika 

matematiska processer utvecklades samt om idéernas ursprung – något som de anser bidra till 

ökad förståelse.   

 

Thompson (1986) tar upp en annan aspekt av begrepp och begreppsförmåga. Han undersöker 

värdet i att använda begreppshistoriska studier i matematikundervisningen. Han pekar bl.a. på 
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två saker som talar för användandet av begreppshistoriska studier. Det första är att de bidrar 

till pedagogisk reflektion. Genom att studera begrepp får man en uppfattning om vilka 

problem och svårigheter människan haft över tid för att behärska begreppen och därmed ges 

en möjlighet för läraren att reflektera över vilka tänkbara problem och svårigheter eleverna 

kan möta när de stöter på olika begrepp och metoder i matematikundervisningen. För både 

lärare och elever ökar begreppsstudier den egna respekten för andra tankesätt och för olika 

kulturers tankesätt. För det andra pekar Thompson på att begreppshistoriska studier också kan 

bidra till att framför allt lärare skaffar sig en ny alternativ källa till information men också att 

det stimulerar lärare till att finna nya metoder för undervisning. Thompson drar slutsatsen att 

studier av begreppshistorisk utveckling bidrar till framtagandet av alternativa metoder för 

undervisning av enskilda delar av matematiken. (Thompson, 1986.)  

 

För att sammanfatta handlar delavsnittet om att matematikhistoria i allmänhet och historiska 

matematiker i synnerhet kan fungera som förebilder för eleverna. Detta leder i sin tur till att 

eleverna medvetandegörs att det är okej och bra att göra fel och tvivla. Ett historiskt 

perspektiv kan dessutom förbättra eleverna begreppsförmåga. 

 

4.3 Lärarnas didaktiska bakgrund och pedagogiska ansats 
Tzanakis och Arcavi (2000) framhåller att även lärare har nytta av en integrering av 

matematikhistoria i matematikundervisningen. Genom studier av matematikhistoria och 

genom att använda matematikhistoria i undervisningen kan läraren t.ex. bli medveten om de 

svårigheter som de historiskt kända matematikerna upplevde och som faktiskt kan uppstå igen 

i klassrummet, vilket även Avital (1995) påpekar, samt att också bli ännu mer medvetna om 

matematikens kreativa process. (Tzanakis & Arcavi, 2000.)  

 

Avital (1995) hävdar att om man följer matematikens kreativa process och historiska 

utveckling i undervisningen kan det ge upphov till nya sätt att lära ut matematik – 

motsvarande Thompsons tankar kring begreppshistoriska studier (Thompson, 1986). 

Wenström (2001) har liknande tankegångar och anser att matematikhistoria gör det möjligt 

för lärarna att bredda sina kunskaper och därmed få ett bredare perspektiv på sin roll i 

undervisningen. Wenströms resonemang överensstämmer i stora drag med de uppfattningar 

som Holmquist (1993) ger uttryck för. Holmquist identifierar att det på 1990-talet ”finns ett 

ökat behov av att man som lärare kan ge bakgrund, sätta in saker i ett sammanhang och kunna 
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peka på tydliga syften med undervisningen i matematiken” (s.31). Holmquist avslutar med att 

”det historiska perspektivet öppnar för större bredd och sammanhang i 

matematikundervisningen och möjliggör en verksamhet som ger gemensamma upplevelser för 

lärare och elever” (s.34). 

  

Tzanakis och Arcavi (2000) konstaterar också att matematikhistoria inte bara berikar lärarnas 

matematiska kompetens, utan också hjälper dem att bättre uppskatta matematikens karaktär. 

Även Wilson och Chauvot (2000) anser att en integrering av matematikhistoria i 

matematikundervisningen för lärarna är ett klokt sätt att lära ut matematik. De skriver att man 

snarare bör betrakta historia som ett verktyg för att kunna undervisa mer effektivt än som en 

uppgift vid sidan av den ”vanliga” matematikundervisningen (Wilson & Chauvot, 2000). 

 

För att sammanfatta handlar delavsnittet om att inslag av matematikhistoria kan 

uppmärksamma och öka lärarnas medvetenhet om svårigheter i matematiken och om 

matematikens kreativa process samt att matematikhistoria ger upphov till nya sätt att lära ut 

matematik, vilket i sin tur ger en större bredd i undervisningen.  

 

4.4 Den känslomässiga mottagligheten för matematik 
Tzanakis och Arcavi (2000) hävdar att matematikhistoria kan fungera som förebild för s.k. 

mänsklig verksamhet, d.v.s. att eleverna bl.a. kan lära sig att matematik är ett dynamiskt ämne 

snarare än ett fast system av regler.  

 

Flertalet forskare, bl.a. Fauvel (1991), argumenterar för att en integrering av 

matematikhistoria i matematikundervisningen kan bidra till att göra matematiken mer 

mänsklig. Även Lingard (2000) och Siu och Siu (1979) konstaterar att en integrering av 

matematikhistoria är nyttig och meningsfull vid inlärningen för att kunna betrakta 

matematiken som en del av mänsklighetens kultur.  

 

Bidwell (1993) går ett steg längre och drar paralleller till historieämnets olika personligheter. 

Bidwell skriver att många elever med stor säkerhet vet vem Alexander den Store var och hans 

betydelse för historien, men frågar sig själv sedan hur stor kunskap eleverna har om t.ex. 

Arkimedes. Bidwell anser att man bör betrakta matematiska hjältar på samma vis som 

historiska. Vidare anser han att oberoende av tillvägagångssätt för att integrera 
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matematikhistoria i undervisningen, främjar en sådan integrering elevernas intresse för 

matematik och bidrar till att sätta en mänsklig prägel matematikens utveckling. (Bidwell, 

1993.) 

  

Avital (1995) skriver att trots att matematiken har en flertusenårig historia så är den 

fortfarande aktuell och Avital anser genom att belysa hur matematiken har utvecklats genom 

tiderna så finns det goda möjligheter att ge nytt liv åt matematiken och göra den mer 

mänsklig. Detta kan göra eleverna mer positiva utifrån deras syn på matematik som tråkig och 

strikt. Tzanakis och Arcavi (2000) påpekar att en integrering av matematikhistoria framförallt 

kan lära elever att inte bli avskräckta för att räkna fel eller känna osäkerhet eftersom de 

genom matematikhistorian blir medvetna om att även de mest framstående historisk kända 

matematikerna har upplevt samma sorts känslor när de var aktiva.  

 

Vidare framhåller Swetz (1984) att det i stora drag finns två grupper av elever, dels de som 

besitter god kunskap och vet hur man använder matematik, och dels de som upplever att 

matematik består av krångliga och obegripliga formler och regler. Swetz (1984) hävdar att de 

flesta skolelever tillhör den senare gruppen. Han skriver att eleverna bygger upp en 

psykologisk vägg som gör det besvärligt och problematiskt för dem att förstå matematik, 

vilket resulterar i att de utvecklar en osäkerhet och otrygghet i inlärningen av och i 

användandet av matematik. Swetz (1984) anser att läraren delvis kan hjälpa dessa elever 

genom att föra in ett historiskt perspektiv i matematikundervisningen och kan därmed göra 

matematiken mer mänsklig enligt ovan.  

 

Frieds uppfattningar om matematikhistorians fördelar ur ett känslomässigt elevperspektiv 

överensstämmer med de redan framförda åsikterna. Utöver att en integrering av 

matematikhistoria minskar elevernas rädsla för matematik så bidrar den också till en variation 

i undervisningen, och att det i sin tur bidrar till en känsla av förståelse för matematikens plats 

i samhället. (Fried, 2001.) 

 

För att sammanfatta handlar delavsnittet om att inslag av matematikhistoria kan göra 

matematiken mer mänsklig och att intresset och motivationen för att lära matematik ökar hos 

eleverna. 

  



	   21 

4.5 Uppskattningen av matematik som en kulturell och 

mänsklig strävan 
Just den mänskliga sidan av matematik och den kulturella aspekten uppfattas som nära 

sammankopplad i litteraturen, vilket också synliggjordes i avsnitt 4.4 avseende t.ex. att 

matematikhistoria kan bidra till att eleverna uppfattar matematik som ett mänskligt ämne. 

Detta faller även in under denna punkt, och det gäller främst tankegångarna hos Bidwell 

(1993), Wenström (2001), Avital (1995) och Swetz (1984).  

 

Tzanakis och Arcavi (2000) konstaterar att matematik inte är ett strikt strukturerat system utan 

en kontinuerligt utvecklande och mänsklig process som är nära förenad med andra discipliner 

och kulturer. De hävdar att historia t.ex. kan bidra med exempel på hur matematikens egen 

utveckling har påverkats av sociala och kulturella faktorer. Detta resonemang återser vi hos 

Wilson och Chauvot (2000) som skriver att elever ofta inte är medvetna om att det existerar 

en interaktion mellan matematiken och samhället och än mindre att det är en interaktion som 

går åt bägge håll. Matematiken påverkas av olika kulturers normer och matematiken påverkar 

hur människor tänker om världen och hur de agerar.  

 

Lingard (2000) anser att en integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen 

främjar en uppskattning av det mångkulturella arv som matematiken har samt matematikens 

kulturella beroende, vilket är viktigt att beakta för att förstå matematikens utveckling.  

Tzanakis och Arcavi (2000) poängterar dessutom att nutidens moderna form av matematik i 

huvudsak är en produkt av västvärldens kulturer. Genom att studera matematikens historia ges 

både lärare och elever möjlighet att bli medvetna om andra, kanske mindre kända metoder 

som figurerade i andra kulturer samt också den roll dessa hade.  

 

Fried (2001) är också inne på att den kulturella aspekten förmedlad via matematikhistoria 

uppmuntrar till mångkulturella tillvägagångssätt enligt resonemanget ovan. Fried (2001) anser 

att en mångkulturell aspekt på matematikundervisningen, t.ex. i form av användning av 

mindre kända problemlösningsmetoder, inte bara ger variation i undervisningen, utan också 

bidrar till att eleverna ges möjlighet att skaffa sig historiska förebilder och koppla samman 

lärandet av matematik med ett register av känslor och motiv hos matematikerna, något som i 

slutändan förhoppningsvis minskar elevernas rädsla för matematik.  
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För att sammanfatta handlar delavsnittet om att matematikhistoria kan bidra till att belysa 

relationen mellan matematik och samhället och kultur, att matematikhistoria kan fungera som 

en modell för mänsklig aktivitet samt att matematikhistoria bidrar till att uppskatta det 

mångkulturella arv som matematiken har. Det sistnämnda kan leda till en ökad variation i 

undervisningen med t.ex. alternativa lösningsmetoder. 
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5 Resultat om argument mot en integrering av 

matematikhistoria i matematikundervisningen 

(forskningsfråga 1b) 
Detta avsnitt redogör för de argument som litteraturen tar upp mot en integrering av 

matematikhistoria i matematikundervisningen. 

 

Jankvist (2009b) diskuterar den övergripande kritiken mot varför och hur matematikhistoria 

ska och kan integreras i matematikundervisningen utifrån Tzanakis och Arcavis (2000) 

ståndpunkter som presenteras nedan. 

 

Tzanakis och Arcavi framhåller att argumenten mot en integrering av matematikhistoria i 

matematikundervisningen generellt är av minst två olika typer avseende olika svårigheter: 

filosofiska och praktiska. Motargumenten av filosofisk karaktär som de identifierar är: 

• Att historia inte är matematik. Om historia ska integreras gäller följande: först ska 

ämnet läras ut och sedan dess historia. 

• Att historia snarare kan vara både krångligt och förvirrande än informativt. 

• Att det finns en möjlighet att elevernas uppfattningar om historia i allmänhet är 

oförutsägbara, vilket omöjliggör att sätta matematiken i en historisk kontext om 

eleverna inte har tagit del av en bred undervisning i historieämnet.  

• Att många elever inte gillar ämnet historia och att de underförstått kommer att ogilla 

matematikhistoria eller tycka det är ännu tråkigare än matematik. 

• Varför ska man blicka bakåt när framstegen inom matematik bidrar till att kunna 

tackla svåra problem? (Tzanakis & Arcavi, 2000.) 

 

Bland motargumenten som avser de praktiska aspekterna av lärande och inlärning identifierar 

Tzanakis och Arcavi (2000) följande: 

• Brist på tid: Det finns inte tillräckligt med tid för undervisning i matematik och 

således ännu mindre tid för matematikhistoria. 

• Brist på resurser/material: Det finns inte tillräckligt med lämpligt material om 

matematikhistoria för de lärare som vill integrera den i sin undervisning.  

• Brist på utbildning: En konsekvens av bristen på lämpliga kurser i matematikhistoria 

inom lärarutbildningen är att läraren brister i historiska kunskaper. De menar också att 
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det krävs att läraren har ämnesövergripande kunskaper, något som de menar att 

matematiklärare inte alltid har. 

• Brister i bedömning: En följd av de svårigheter som presenterats ovan rör hur 

kunskaper i matematikhistoria ska bedömas. Det saknas ett tydligt och konsekvent sätt 

att integrera en historisk komponent i kunskapsbedömningen. Om inte kunskaper i 

matematikhistoria bedöms så blir följden att eleverna inte kommer att ta till sig 

kunskaperna eller så struntar de i att bry sig om den historiska aspekten. Oberoende 

om läraren lyckas integrera matematikhistoria i undervisningen så kommer det inte att 

få någon effekt på eleverna, eftersom det inte syns i deras betyg. (Tzanakis & Arcavi, 

2000.) 

 

Fauvel (1991) för också kritiska resonemang kring en integrering av matematikhistoria i 

matematikundervisningen. Han hävdar att användandet av historia är problematiskt för 

eleverna, vilkas historiska referensram och känsla för det historiska kan vara ojämn, om den 

ens existerar. Användandet av historia är även problematiskt för lärarna, som vanligtvis har 

fått lära sig väldigt lite eller ingenting alls om matematikhistoria under lärarutbildningen och 

än mindre har fått utbildning i hur man ska gå tillväga för att använda historia i 

undervisningen. (Fauvel, 1991.)  

 

En annan forskare som har identifierat svårigheter med att integrera matematikhistoria i 

matematikundervisningen är Fried (2001). Han börjar med att påpeka att innan man kan fråga 

sig om det är en god idé att integrera matematikhistoria i matematikundervisningen och hur 

detta ska gå till så måste man anta att det är möjligt. Han anser dock att ett sådant synsätt 

medför ett dilemma redan från början, vilket vi återkommer till längre fram.  

 

Fried (2001) går vidare och tar upp några olika aspekter av kritiska punkter för en integrering 

av matematikhistoria i matematikundervisningen. Han skriver att kursplanerna i matematik 

för högstadium och gymnasium sällan lämnar utrymme för att introducera matematik som 

ligger utanför kursplanerna eller för att kunna föra djupare och längre diskussioner kring det 

som lärs ut i enlighet med kursplanen. Lärarnas uppgift är att täcka stora delar av 

matematikområdet i sin undervisning under mycket kort tidsperiod. Det är därför, enligt 

Fried, inte förvånande att lärare känner att de måste avstå från att införa matematikhistoria i 

sin undervisning, trots dess fördelar. (Fried, 2001.)  



	   25 

Avital för också ett resonemang om tidsbristen och konstaterar att lärarnas schema redan är 

intensivt och pressat och frågan är på vilket sätt de ska hinna undervisa om matematikens 

historia utöver den redan s.k. självklara matematiken. Avital skriver att läraren inte är i behov 

av extra tid, utan det läraren behöver göra är att presentera ett historiskt problem som har 

anknytning till det som undervisas för tillfället med tillhörande bakgrundsinformation och 

sedan ge eleverna i uppgift att söka upp mer information på egen hand. (Avital, 1995.)  

 

Fried (2001) fortsätter sitt resonemang och påpekar att problem kan uppstå eftersom läraren 

står inför uppgiften att införa matematikhistoria i en redan bestämd kursplan. Fried skriver 

t.ex. att ingen lärare skulle acceptera en kursplan som exkluderar andragradsekvationer. Då 

blir tidsproblemet relaterat till ett annat problem, nämligen det om relevans. Fried hävdar att 

relevansen av matematikhistoria i förhållande till den redan bestämda kärnan i kursplanen kan 

vara ett argument till sin egen fördel. För att stärka sitt resonemang hänvisar Fried till Avital 

(1995) som i sin tur anser att historia mycket väl kan följa kursplanens innehåll. Avital (1995) 

skriver vidare att vissa ingångar till historiska problem berikar undervisningen men att de 

framför allt åskådliggör undervisningsmetoder som är bättre än dagens ur ett pedagogiskt 

perspektiv. Fried anser att denna metod beskriven av Avital mycket väl kan fungera eftersom 

läraren för varje matematiskt område i kursplanen kan finna t.ex. ett relevant historiskt 

problem eller en teori. Nackdelen är dock att läraren i längden blir den som bestämmer vad 

som är relevant och vad som inte relevant. För att exemplifiera detta hänvisar Fried till Katz 

(1993, s.243) som skriver att ”jag kan naturligtvis inte alltid hålla mig exakt till de historiska 

dokumenten. Många till synes goda idéer ledde till återvändsgränder eller till metoder som är 

för komplicerade att använda på den här nivån av matematik” (min översättning). Fried 

skriver att dessa återvändsgränder är de delar av matematikens historia som inte har någon 

koppling till den moderna matematiken, d.v.s. de är inte relevanta till det som ska läras ut. 

 

En annan aspekt av relevans som Fried (2001) identifierar är att det ligger en problematik i att 

integrera matematikhistoria i matematikundervisningen. Vi återkommer här till det dilemma 

som Fried tidigare identifierade, att det medför ett dilemma med att från början anta att det är 

möjligt att integrera matematikhistoria i matematikundervisningen. Problematiken kommer 

till uttryck genom det faktum att matematiklärarnas uppgift är att lära ut modern matematik 

som är nödvändig för att kunna studera vidare på högre nivåer. Fried framhåller då att det här 

åtagandet, som han kallar det, som lärarna har gjort att undervisa i modern matematik då 

måste komma i andra hand vid försök att integrera matematikhistoria i 
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matematikundervisningen enligt de behov som uttrycks i den moderna matematikens 

kursplaner. På detta vis blir matematikhistoria således något som används men som inte 

studeras. (Fried, 2001.) 
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6 Resultat om hur matematikhistoria kan integreras i 

matematikundervisningen (forskningsfråga 2) 
Detta avsnitt handlar om vilka sätt som litteraturen tar upp beträffande hur en integrering av 

matematikhistoria i matematikundervisningen kan genomföras. Avsnittet följer ett liknande 

upplägg som avsnittet ”Resultat om argument för en integrering av matematikhistoria i 

matematikundervisningen (forskningsfråga 1a)”.  

 

Oberoende av vilket sätt man väljer att integrera matematikhistoria på måste man använda 

olika typer av referensmaterial. Tzanakis och Arcavi (2000) delar in dessa i tre kategorier: 

• primära källor (t.ex. utdrag från originaldokument); 

• sekundära källor (t.ex. läroböcker med berättelser); 

• didaktiska källor (d.v.s. den litteratur som valts ut från de primära respektive 

sekundära källorna med ett fokus på en metod som inspirerats av historien). 

 

6.1 Metoder för integrering enligt Tzanakis och Arcavi  

Tzanakis och Arcavi (2000) listar tre tillvägagångssätt för hur matematikhistoria kan 

integreras i matematikundervisningen: 

1. Lära sig historia med hjälp av direkt historisk information;  

2. Lära sig matematik, med hjälp av undervisningsmetoder inspirerade av historia; och 

3. Utveckla en större medvetenhet både om matematik i sig självt och i ett socialt och 

kulturellt sammanhang där matematik utövas.  

 

Med direkt historisk information avser Tzanakis och Arcavi dels isolerade fakta som t.ex. 

namn, kända verk, biografier samt kända problem och frågor, dels hela kurser eller böcker om 

matematikhistoria. De skriver att fokus här snarare är riktat åt att använda historia som en 

resurs än att lära sig faktisk matematik. Några sätt att implementera den historiska 

informationen kan t.ex. vara genom historiska utdrag, vilket är vanligen förekommande i 

läroböcker, eller s.k. historiska paket. Begreppet historiska paket har författarna lånat från 

Bruckheimer och Arcavi (2000), och ”paketen” består av ihopsamlat material som fokuserar 

på ett avgränsat område inom matematiken och som i möjligaste mån följer kursplanen. Detta 

material består av en detaljerad beskrivning av klassrumsaktiviteter, historisk bakgrund, 
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riktlinjer för hur materialet bör implementeras i klassrummet, vilka reaktioner som kan väckas 

hos eleverna samt material i form av bilder, originaltexter, diskussionsfrågor m.m.. Materialet 

kan användas direkt i klassrummet och passar lämpligen för två till tre lektionstillfällen. 

(Tzanakis & Arcavi, 2000.)  

 

Vad beträffar den andra integreringsmetoden konstaterar Tzanakis och Arcavi att den 

representerar något som de väljer att kalla ett genetiskt angreppssätt för lärande och 

inlärning, som varken är strikt deduktiv eller strikt historisk. Angreppssättets grundläggande 

påståenden är att endast ett ämne bör studeras i taget och att eleverna ska vara motiverade så 

att inlärningen sker vid rätt tillfälle i elevens intellektuella utveckling. Det betyder alltså att 

problemformuleringar eller frågeställningar som dyker upp behöver vara tillräckligt tydliga 

och att de metoder som behövs för att lösa problemet uppfattas som nödvändiga så att eleven 

kan lösa problemet på egen hand. Med detta i åtanke, hävdar Tzanakis och Arcavi att det 

genetiska angreppssättet lägger större fokus på varför olika teorier, begrepp och metoder ger 

svar på olika matematiska frågor och problem och mindre fokus på hur dessa teorier, begrepp 

och metoder används. Detta leder enligt Tzanakis och Arcavi till att det finns möjligheter för 

djupare förståelse av matematik ur ett historiskt perspektiv och att läraren bör ha skaffat sig 

grundläggande kunskap om matematikens historiska utveckling. Denna grundläggande 

kunskap möjliggör sedan för läraren att identifiera de avgörande händelserna i den historiska 

utvecklingen, då dessa senare bidrog till nya forskningsingångar. Läraren formulerar sedan 

om dessa händelser vilka presenteras som historiska problem av olika karaktär som ökar i 

svårighetsgrad på så vis att varje problem bygger på några av resultaten från föregående 

problem. (Tzanakis & Arcavi, 2000.) 

 

När det gäller att utveckla en djupare matematisk medvetenhet, anser Tzanakis och Arcavi 

(2000) att denna medvetenhet bör omfatta aspekter som är relaterade till dels den interna 

naturen och dels den externa naturen av matematisk aktivitet. Vad gäller den matematiska 

aktivitetens interna natur ger matematikhistoria möjlighet att bl.a. betona och analysera olika 

betydelsefulla aspekter i användandet av matematik. Det kan t.ex. handla om sambandet 

mellan frågeställningar och problem, som tillsammans har bidragit till utveckling av särskilda 

områden inom matematiken. Beträffande den externa naturen skriver Tzanakis och Arcavi 

(2000) att matematik som disciplin ofta ses som avskild från den påverkan och det inflytande 

samhället och kulturen har. De konstaterar att matematikhistoria kan klargöra på vilket sätt 

många matematiska aspekter är relaterade till andra områden utanför matematiken. 
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Matematikhistoria kan t.ex. visa hur sociala och kulturella miljöer kan ha påverkat, eller t.o.m. 

bromsat matematikens utveckling och att matematik är en del av det kulturella arvet samt att 

strömningar inom matematikundervisningen över tid har återspeglat trender och problem 

inom kulturen och i samhället. (Tzanakis & Arcavi, 2000.) 

 

Utöver ovanstående presenterar Tzanakis och Arcavi (2000) 13 exempel på hur man kan 

implementera matematikens historia i klassrummet, t.ex. genom att använda historiska utdrag, 

historiska problem, film och andra medier samt internet.  

 

6.2 Integrering med användning av anekdoter 

Flera forskare (Fauvel, 1991; Bidwell, 1993; Thompson, 1984; Avital, 1995 & Swetz, 1984) 

tar upp anekdoter som ett sätt att använda matematikhistoria på i matematikundervisningen. 

Förekomsten av anekdoter i läroböcker är stor (Fauvel, 1991), men dessa kan också vara i 

form av att läraren under kursens gång presenterar en anekdot med tillhörande information i 

anknytning till det som behandlas i kursen för tillfället eller genom att då och då ha mini-

föreläsningar om en valfri matematikhistorisk anekdot som passar det område som behandlas 

för tillfället (Bidwell, 1993). Thompson (1984) skriver fram anekdoter som en viktig del i att 

levandegöra det matematiska innehållet. Avital (1995) delar Thompsons åsikt om att 

anekdoter kan levandegöra det matematiska innehållet, och att anekdoter kan bidra till att 

komma underfund med olika undervisningssvårigheter. Thompson (1984) höjer dock ett 

varningens finger och poängterar att även om anekdoter uppmuntrar till historieberättande 

finns det en risk för att läraren inte kan berätta några historier.  

 

6.3 Integrering med användning av historiska problem 

Swetz (1984) skriver att ett historiskt perspektiv i klassrumsdiskussionerna kan bidra till att 

göra matematiken mer mänsklig men att detta bör genomföras på ett diskret sätt, t.ex. genom 

att använda problem av historisk karaktär. Swetz understryker att det historiska perspektivet 

ska ses som en naturlig del i undervisningen, d.v.s. det ska vara integrerat i lektionsinnehållet.  

 

Swetz (1995a) framhåller vidare att lärare bör ge eleverna i uppgift att försöka lösa de 

problem som de historiskt kända matematikerna intresserade sig för och på så sätt få 

möjlighet att se vilka svårigheter som kan tänkas ha funnits då. Dessa svårigheter liknar ofta 
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svårigheter som nutidens elever upplever. Swetz anser att denna metod är ett enkelt sätt att 

visa på den kontinuitet som finns hos matematiska begrepp och metoder och som bidrar till att 

eleverna ökar sin motivation för att lära sig matematik. Dock skriver Swetz att denna metod 

får en större effekt på inlärningen om den används genom hemuppgifter eller s.k. ”veckans 

problem” och framhåller att lärare som är intresserade av att ha ”veckans problem” i sin 

undervisning kommer finna att problem av historisk karaktär lämpar sig väl för detta. Swetz 

påpekar att det är berikande och givande att söka efter och använda problem med historisk 

karaktär i undervisningen samt att alla matematiklärare bör pröva detta. (Swetz, 1995a.)  

 

6.4 Integrering enligt additions- och anpassningsstrategin 

Fried (2001) för också ett resonemang kring hur integreringen av matematikhistoria i 

matematikundervisningen kan genomföras. Han skriver att det finns två grundläggande 

strategier. Den första handlar om att använda historiska anekdoter eller korta biografier etc., 

och detta kallar Fried för additionsstrategin, då lärarens lektionsplanering inte förändras. 

Dock hävdar han att det kan vara en passiv strategi, t.ex. om läraren väljer att visa bilder på 

matematiker. Den andra strategin handlar om att förändra det faktiska material som läraren 

väljer att presentera. Det kan ske t.ex. genom att ha med en metods historiska utveckling när 

den förklaras eller att lektionsinnehållet organiseras i en ordning som följer historien. Den här 

strategin kallar Fried för anpassningsstrategin, eftersom lärarens planering för kursen 

anpassas efter den historiska utvecklingen eller en historisk modell. (Fried, 2001.) 

 

6.5 Metoder för integrering enligt Jankvist 

Jankvist (2009b) för också ett resonemang kring hur matematikhistoria kan integreras i 

matematikundervisningen och delar in tillvägagångssätten för en sådan integrering i tre olika 

kategorier. Användandet av faktisk historia med dessa tillvägagångssätt varierar från lite till 

mer omfattande. Kategorierna är: 

• belysningsmetoder;  

• modulmetoder; och 

• historiebaserade metoder.  

 

Med belysningsmetoder avser Jankvist (2009b) att matematikundervisningen kompletteras 

med information av historisk karaktär. Det görs ingen skillnad på om det är i form av 
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information i läroböcker eller i själva klassrumsundervisningen. Omfattningen av den 

historiska informationen varierar. Den kan vara i liten omfattning i form av t.ex. det som 

Tzanakis och Arcavi (2000) benämner som historiska fragment. Historiska fragment kan t.ex. 

vara namn på matematiker, kända verk, biografier och kända matematiska problem. Jankvist 

(2009b) skriver att kompletteringar av mindre format bör ses som ” ’kryddor’ som adderas till 

den matematiska grytan” (s.246, min översättning). Kompletteringar i större format som är 

mer omfattande benämner Jankvist som historiska prologer eller epiloger, vilka han delvis 

lånar från Lindstrøms matematiklärobok (1995). I slutet på varje kapitel i Lindstrøms bok 

återfanns en historisk epilog där delar av den aktuella matematikhistorien presenterades mer 

ingående i form av t.ex. matematikernas namn, anekdoter, utdrag ur olika originalverk och 

vilka framsteg utvecklingen genomgått (Lindstrøm, 1995). Jankvist skriver att om läraren vill 

använda sig av originalkällor i undervisningen kan dessa historiska epiloger vara ett bra 

arbetsmaterial även om originalkällorna begränsas till mindre utdrag (Jankvist, 2009b). 

 

Nästa kategori enligt Jankvist (2009b) är modulmetoder som kan beskrivas som 

undervisningsenheter som endast fokuserar på historia och som kan variera i storlek och 

omfattning. Längst ner på skalan av omfattning återfinns enheter som Tzanakis och Arcavi 

(2000) kallar för historiska paket, d.v.s. material med fokus på en enskild del av den 

matematiska historien och som är nära förknippad med kursplanen och används vid två eller 

tre efterföljande lektionstillfällen. På mitten av skalan återfinns historiska paket av större 

format, som Jankvist kallar moduler. Dessa moduler behöver inte nödvändigtvis vara 

förankrade i kursplanen, vilket gör det möjligt att framhäva delar av matematiken som inte är 

med i kursplanen. Dessa moduler är lämpliga för användning under 10-20 lektioner. Överst på 

skalan återfinns således t.ex. hela kurser eller böcker med fokus på matematikhistoria och 

dessa återfinns oftast inom utbildningsprogram i matematik. Kurserna kan bygga på primär- 

eller sekundärkällor eller båda. (Jankvist, 2009b.)  

 

De historiebaserade metoderna avser metoder som grundar sig på matematikhistoriens 

utveckling. Matematikhistoria ses här ur ett indirekt perspektiv. Jankvist (2009b) skriver att 

matematikens historiska utveckling avgör i vilken ordning och hur matematiken presenteras. 

Det kan t.ex. handla om att de olika talmängderna lärs ut i en ordning som följer den 

historiska utvecklingen, d.v.s. att man börjar med de naturliga talen och avslutar med de 

komplexa talen. Detta är ett exempel som Jankvist åskådliggör, och på det här viset menar han 

att historia därmed blir helt integrerad i matematikundervisningen.  
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7 Resultat om lärares och lärarstudenters uppfattningar 

om matematikhistoria i matematikundervisningen 

(forskningsfråga 3) 
Matematikhistoria beskriver hur matematiken byggts upp och innehåller matematikens 

ursprung. Matematikhistoria innehåller också berättelser om matematikerna och deras arbete, 

framsteg och misslyckanden. Detta kan enligt Hsieh (2000) bl.a. fungera som ett hjälpmedel 

för att återupptäcka matematiska begrepp, men från ett annat perspektiv och Hsieh menar att 

utifrån detta kan matematikhistoria bidra till att hjälpa lärarna att förstå meningen med sin 

matematikundervisning och således också elevernas matematikinlärning. (Hsieh, 2000.)  

 

Nedan presenteras ett antal olika empiriska undersökningar och studier beträffande lärares och 

lärarstudenters kunskaper samt uppfattningar om matematikhistoria i 

matematikundervisningen.  

 

Hsieh och Hsieh (2000) beskriver lärares uppfattningar om vilka fördelar det finns med att 

matematikhistoria integreras i matematikundervisningen. En fördel är att elevernas motivation 

till att lära sig stimuleras och en annan är att matematiklektionerna blir mer intressanta. En del 

lärare ansåg att matematikhistoria gör matematikundervisningen mer mänsklig, och att den 

förser eleverna med bra förebilder samt att den har en positiv inverkan på klassrumsklimatet. 

Majoriteten av lärarna uppgav att de räknade med att använda matematikhistoria för att 

förbättra sin undervisning då de ansåg att läroboken inte uppfyllde kraven för deras 

undervisning. (Hsieh & Hsieh, 2000.)  

 

I en undersökning av Siu (2007) presenteras bl.a. en lista på 16 påståenden, varav en 

diskussionsfråga, till varför blivande och verksamma lärare aktivt avstår från att använda 

matematikhistoria i matematikundervisningen. Fram till det att artikeln publicerades har data 

samlats in från 608 deltagare som har fått svara på om de håller med eller inte om listans 

påståenden. Återkopplingen på några av de olika påståendena visar att 53% upplever att de 

inte har tillräckligt med tid för att använda matematikhistoria i sin undervisning. Omkring 

50% upplever svårigheter med att hitta material och 78% upplever att det under 

lärarutbildningen saknas relevanta exempel på hur man praktiskt ska gå tillväga för att 

undervisa om matematikhistoria. 36% håller med om att eleverna har brist på kunskaper om 
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t.ex. historia i allmänhet, vilket gör det problematiskt för eleverna att ta till sig kunskap om 

matematikhistoria. Siu (2007) lägger också märke till att matematikhistoria till stor del 

värdesätts högt av lärarna men att de inte är speciellt måna om betydelsen av 

matematikhistoria när det kommer till att faktiskt använda den i undervisningen.  

 

7.1 Lärares uppfattningar om matematikhistoria 

I sin studie undersöker Hsieh (2000) bl.a. om kunskap om matematikhistoria kan förändra och 

influera taiwanesiska högstadielärarnas uppfattning om matematik och vidare även deras egen 

matematikundervisning. I studien deltog 24 verksamma lärare. Studien handlar om de 

negativa talens historia och ett av resultaten var att lärarna, efter att ha deltagit i kurser om 

matematikhistoria, ändrade sin uppfattning om matematik till det bättre. Skillnaderna blev 

synliga när lärarna beskrev vad ett negativt tal är och varför eleverna behöver lära sig de 

negativa talen. Hsieh drar slutsatsen och konstaterar att kunskap om de negativa talens 

historia skulle ändra högstadielärarnas uppfattning om de negativa talen och hur man 

undervisar om dem. (Hsieh, 2000.) 

 

Liu (2003) skriver att många matematiklärare anser att matematiken kan göras mer intressant 

genom att synliggöra de olika historiskt kända matematikernas personligheter och att 

användandet av historiska problem kan väcka och kvarhålla ett intresse för matematik. Liu 

(2003) hänvisar till Phillippou och Christou (1998) som i sin undersökning kunde se att 

lärares inställning till och syn på matematik ändrades till det bättre efter att de fått ta del av 

två olika historiebaserade matematikkurser som en del av ett förberedande program.  

 

Alpaslan et al. refererar till en studie gjord av Goodwin (2007) som pekar på att det i USA 

finns ett samband mellan gymnasielärares kunskap om matematikhistoria och deras 

uppfattning om matematikens kunskapsområden. Å ena sidan betraktade lärare med större 

mängd kunskap om matematikhistoria matematikens utveckling som en pågående process 

medan lärare med mindre kunskaper om matematikhistoria å andra sidan betraktade 

matematiken som en samling av fasta regler och statisk kunskap. (Alpaslan et al., 2014.) 

 

Ett annat exempel kommer från Hsieh och Hsieh (2000) som i sin studie undersöker 

taiwanesiska lärarstudenters och verksamma lärares syn på matematik genom hur 

lärarstudenter och lärare värderar och uppskattar matematiska formler. En av frågorna i 



	   34 

enkäten var vilken matematisk formels historia önskar du att veta mer om? (min 

översättning). För att få mer ingående svar på frågorna valde författarna ut sex deltagare för 

vidare intervjuer och den samlade bedömningen av svaret på frågan är att deltagarna anser att 

matematiklärare bör ha vissa grundläggande kunskaper om matematikhistoria. Detta är 

fördelaktigt för både lärare och elever bl.a. för att det kan vara ett hjälpmedel i lärarnas 

undervisning och i elevernas inlärning. Hsieh och Hsieh påpekar dock att lärarna inte var 

speciellt angelägna att söka efter information om matematikhistoria. Många uttryckte brist på 

tid som anledning eller att brist på tillgång på sådant material samt att de önskar att någon 

annan försåg dem med sådant material. En lärare ansåg t.ex. att lärare med kunskap om 

matematikhistoria bör integrera matematikhistoria redan i sin lektionsplanering samt att detta 

borde ske automatiskt. (Hsieh & Hsieh, 2000.) 

 

En annan undersökning gjordes av Clark och Phillips (2013) som fokuserar på att beskriva de 

erfarenheter en lärare får genom att inkludera matematikhistoria i sin undervisning. Artikeln 

beskriver en lärares, Lisa Phillips, första möte med matematikhistoria. Lisa är högstadielärare 

med 18 års yrkeserfarenhet. Hon har alltid haft uppfattningen att hennes förståelse för 

matematiska begrepp skulle stärkas med kunskap om deras ursprung samt att hon hoppas att 

hennes elever skulle uppleva samma sak. Hennes uppgift är att parallellt med att hon läser en 

kurs i matematikhistoria integrera ämnet i sin undervisning. Från kursen i matematikhistoria 

tar hon med sig att det inte krävs speciellt mycket tid för att inkludera matematikhistoria i 

lektionsplaneringen, något som oroar många lärare. Hennes största utmaning i samband med 

lektionsplaneringen var att finna tillgängligt material. Lisas uppfattning är att hon ska fortsätta 

med matematikhistoria i sin undervisning trots den tröga starten. (Clark & Phillips, 2013.) 

 

En norsk undersökning om lärarnas uppfattningar om matematikhistoria är gjord av Smestad 

(2008). Han skriver att Norge 1997 valde att inkludera matematikhistoria som ett mål i 

kursplanen för matematik för åldrarna 6-16 år och att senare studier påvisade att 

matematikhistoria inte fick den uppmärksamhet som kursplanen föreskrev. Han intresserar sig 

för hur kursplansändringen togs emot av matematiklärarna och i undersökningen intervjuar 

Smestad under en längre tidsperiod fyra grundskole- och gymnasielärare för att få kunskap 

om deras uppfattningar om matematikhistoria. Smestad tillägger att matematikhistoria har 

funnits i kursplaner och läroböcker för gymnasieskolan sedan 1994. (Smestad, 2008.) Nedan 

följer en sammanfattning av intervjusvaren i tabellform. Matematikhistoria benämns som ma-

historia och nationella prov benämns som NP. 
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Lärare 1 – L1 
Högstadielärare – 10 år i yrket 

• Lite ma-historia i lärarutbildningen. 
• Tror att lärare inte anstränger sig tillräckligt för att arbeta med ma-historia, det läggs 

ofta åt sidan. 
• Fokus: de fyra räknesätten. 
• Har inte bekantat sig med ma-historia än, men kanske måste det senare. 
• Problematiskt att arbeta med ma-historia p.g.a. brist på motivation hos eleverna. 
• Eleverna bör vara äldre för att förstå ma-historians innebörd. 
• Ma-historia inte aktuellt för yngre barn. 
• Undervisningen bygger till stor del på i innehållet NP – få inslag av ma-historia i 

tidigare NP.  
Tabell 7: Sammanfattning av L1:s intervjusvar 

 

Lärare 2 – L2  
Gymnasielärare – 20 år i yrket 

• Föreläsningar i ma-historia i samband med ny kursplan 1994 – mycket han inte 
hade förkunskaper om. 

• Stort historieintresse sedan tidigare. 
• Inleder med utdrag ur historien vid introduktion av nytt arbetsområde, t.ex. i form 

av anekdoter, tar ca 5 minuter 
- syfte: få eleverna att fokusera då de kommer trötta till lektionerna 
- underhållning för vissa elever, kunskapsinhämtning för andra. 

• Önskar mer kunskaper om ma-historia. 
Tabell 8: Sammanfattning av L2:s intervjusvar 

 

Lärare 3 – L3  
Gymnasielärare – 40 år i yrket 

• Intresse för ma-historia sedan egen skolgång – underhållit intresset på olika sätt. 
• Använder ma-historia i undervisningen då och då när det faller sig naturligt 

- syfte: liva upp undervisningen. 
• Tror att många lärare inte använder ma-historia. 
• Vid repetitionstillfällen inför NP ger han eleverna möjlighet att prova på andra 

lösningsmetoder 
- för att motivera eleverna tar han upp historiska kopplingar. 

Tabell 9: Sammanfattning av L3:s intervjusvar 

 

Lärare 4 – L4 
Högstadielärare – 10 år i yrket 

• Kunskaper om ma-historia är hämtade från böcker han läst. 
• Tidigare uppfattning att all matematik härstammade från antika grekerna – 

motbevisades av de lästa böckerna. 
• Använder ma-historia i undervisningen för att öka elevernas motivation. 
• Arbetar på mångkulturell skola med elever från olika delar av världen. 
• Vill utplåna vanföreställningen att all matematik härstammar från västvärlden. 
• Frågar eleverna om vilken sorts matematik de arbetat med i sina hemländer, drar 

nytta av det i undervisningen. 
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• Eleverna tycker om att diskutera sina olika kulturer och uppskattar den variation 
som uppstår – fördomar krossas. 

• Arbetar regelbundet med ma-historia, en-två ggr/månad i set om två-tre lektioner.  
• Ma-historia kan med fördel i undervisning av yngre elever. 
• Lärare använder sällan ma-historia – behov av kurser för lärare om detta ska ändras. 

Tabell 10: Sammanfattning av L4:s intervjusvar 

 

Resultatet av intervjuerna visar bl.a. att de intervjuade lärarna har olika förkunskaper i 

matematikhistoria. Smestad (2008) skriver att trots att matematikhistoria har integrerats i 

kursplanen så betyder inte det att lärarna per automatik kan undervisa om det även om de 

aktualiserar sina kunskaper. Enligt ovan kan vi se att L3 och L4 på egen hand klarar sig 

någorlunda bra, hos L2 väcktes ett intresse efter en dags utbildning medan L1 efter 

lärarutbildningen inte gavs tillfälle att ta del av kunskap om matematikhistoria. I frågan om 

lärarnas intresse för matematikhistoria kan Smestad konstatera att tre av fyra lärare säger sig 

ha ett stort intresse för ämnet. Dessa lärares intresse för matematikhistoria lyser igenom på så 

sätt att de t.ex. enligt Smestad har god förmåga att ge många exempel på hur 

matematikhistoria är relevant för undervisningen. Smestad konstaterar att historia integreras 

på olika sätt av lärarna och i olika omfattning samt att de således har olika uppfattningar om 

hur det fungerar och vad deras elever har för uppfattning om det.  

 

En svensk undersökning av lärarnas uppfattningar om matematikhistoria är gjord av Lindberg 

(2014). I sin masteruppsats undersöker han bl.a. vad lärare anser om en integrering av 

matematikhistoria i gymnasieskolans matematikundervisning. Detta sker genom en 

enkätundersökning och uppföljande djupintervjuer. Totalt deltog tolv lärare varav tre deltog i 

djupintervjuerna. Lindberg skriver att det tydligt framkommer i djupintervjuerna att lärarna 

för det mesta har kunskap om vad matematikhistoria är, eftersom de har med sig det från 

lärarutbildningen, och att de i viss mån även har kunskap om betydelsen av att inkludera 

matematikhistoria i undervisningen men att kunskap saknas om hur matematikhistoria ska 

inkluderas i matematikundervisningen. Lärarna uttryckte ett behov av en kurs i 

historiedidaktik för att kunna använda sig av matematikhistoria i matematikundervisningen, 

eftersom de upplever en osäkerhet gällande hur matematikhistoria kan användas i 

matematikundervisningen. Användningen av historia i undervisningen är ofta mycket sparsam 

och sker främst i form av anekdoter och ytligt omnämnande av kända matematiker, s.k. 

namedropping. Lärarna är relativt eniga om att anekdoter inte är det bästa sättet men att det är 

det vanligaste sättet att inkludera matematikhistoria på i matematikundervisningen. (Lindberg, 

2014.) 
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7.2 Lärarstudenters uppfattningar om matematikhistoria 

Alpaslan et al. (2014) undersökte 1 593 turkiska mellanstadielärarstudenters kunskap om 

matematikhistoria och deras inställning till att använda matematikhistoria i 

matematikundervisningen. Resultatet visar att lärarstudenterna har måttliga kunskaper om 

matematikhistoria samt att de är positivt inställda till en användning av matematikhistoria i 

matematikundervisningen. Lärarstudenternas kunskap om matematikhistoria förbättras för 

varje studieår på lärarprogrammet och de blir mer och mer positivt inställda till användandet 

av matematikhistoria ju längre de kommer i utbildningen. Författarna skriver att dessa resultat 

pekar på att kurser i matematikhistoria i lärarutbildningen kan vara en bidragande faktor till 

att kunskapen om matematikhistoria bland studenterna ökat. Lärarstudenternas positiva 

inställning till att använda matematikhistoria i matematikundervisningen påvisar den 

betydelse lärarutbildningen har i avseendet för att förbereda dem för att implementera 

matematikhistoria i framtida undervisning. Vidare hänvisar Alpaslan et al. (2014) bl.a. till en 

studie gjord av Gönülates (2008) som genomförde en integrering av matematikhistoria i en 

kurs om undervisningsmetoder i matematik för lärarstudenter på sista året på 

lärarprogrammet. Integreringen resulterade i att lärarstudenternas inställning till en integrering 

av matematikhistoria i matematikundervisning förbättrades. Dock hävdar Gönülates att det 

inte är en statistiskt säker förbättring, och att den icke statistiskt säkra förbättringen kunde 

bero på att deltagarna redan från början var relativt positivt inställda till en integration av 

matematikhistoria i matematikundervisningen. (Alpaslan et al., 2014.) 

 

Povey, Elliott och Lingard (2001) gör en mindre, empirisk studie om matematikhistorians roll 

med 16 lärarstudenter som fick möjligheten att studera matematikhistoria parallellt med sin 

utbildning. Povet et al. identifierar, trots att lärarstudenterna har tagit avancerade kurser i 

matematik, att matematikhistoria är en ny erfarenhet för dem. Kursen i matematikhistoria var 

positiv på flera sätt, bl.a. genom att den väckte ett intresse hos lärarstudenterna att vilja lära 

sig mer samt de upplevde att de med matematikhistorians hjälp kunde dra paralleller mellan 

matematiken, matematikhistoria och sig själva. (Povey et al., 2001.) 



	   38 

8 Diskussion 
Syftet med detta examensarbete var att ge en inblick i vilka argument som forskningen tar upp 

för respektive mot en integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen, hur en 

sådan integrering kan genomföras, samt vilka uppfattningar matematiklärare och 

matematiklärarstudenter har om matematikhistoria i matematikundervisningen. Med 

uppfattningar åsyftades hur lärare och lärarstudenter ser på att använda matematikhistoria i 

matematikundervisningen. Syftet ledde fram till följande frågeställningar: 

 

1a. Varför ska matematikhistoria integreras i matematikundervisningen?  

1b. Vilka motargument finns det? 

2. Hur kan matematikhistoria integreras i matematikundervisningen? 

3. Vilka är matematiklärares respektive matematiklärarstudenters uppfattningar om 

matematikhistoria i matematikundervisningen? 

 

I följande avsnitt presenteras först en sammanfattning av resultatet av litteraturstudien. 

Därefter följer en diskussion kring resultaten, slutsatser, förslag på vidare forskning och 

slutligen en avslutande reflektion. 

 

8.1 Resultatsammanfattning 

Ett sätt att se på argumenten för en integrering av matematikhistoria är att använda historia 

antingen som ett verktyg eller som ett mål. Historia som ett verktyg ska ses som ett 

hjälpmedel i undervisning och inlärning av matematik i form av en motiverande faktor, som 

ett kognitivt verktyg eller utgå från de evolutionära aspekterna, ett förhållningssätt att det inte 

kan ske någon inlärning av matematik utan att blanda in dess historia. Historia som ett mål 

kan vara att visa att matematiken har utvecklats över tid. Ett annat perspektiv på argumenten 

för är att det går att urskilja fem huvudsakliga områden inom matematikundervisningen som 

kan dra nytta av och berikas av en integrering av matematikhistoria. Det handlar om att 

matematikhistoria: 

1 skapar ett intresse och en motivation hos eleven att lära sig. Olika typer av förmågor 

förbättras, t.ex. problemlösningsförmågan. Matematikhistoria kan dessutom fungera som 

en bro mellan olika delar av matematiken samt mellan matematik och andra discipliner;  
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2 påverkar elevernas syn på matematik, deras förståelse för och av matematik, samt deras 

självförtroende;  

3 förser lärarna med möjligheter att bredda sina kunskaper samt fungerar som ett verktyg 

för dem att bli medvetna om eventuella svårigheter hos eleverna; 

4 kan fungera som en förebild för mänsklig verksamhet, d.v.s. visa att svårigheter och 

felräkningar alltid har funnits, ge nytt liv åt matematiken och således förändra elevernas 

uppfattning att matematik är strikt och tråkig; samt 

5 uppmuntrar till mångkulturella tillvägagångssätt samt ger exempel på interaktionen 

mellan matematik, samhälle och kultur.  

 

Argumenten mot en integrering av matematikhistoria går att dela upp i filosofiska och 

praktiska. Exempel på de filosofiska motargumenten är att historia inte är matematik, att det 

uppstår svårigheter med att sätta matematik i en historisk kontext om inte eleverna har 

gedigna kunskaper i historieämnet, samt att det blir svårt för eleverna att tycka om 

matematikhistoria om de inte gillar historieämnet. Exempel på de praktiska motargumenten är 

att lärarna upplever en brist på tid och resurser, att de har otillräckliga kunskaper i 

matematikhistoria samt en brist på konkreta förslag på hur kunskaper i matematikhistoria ska 

bedömas, vilket medför att eleverna inte bryr sig om ämnet om det inte bedöms. Syns det inte 

i deras betyg spelar det ingen roll hur väl läraren lyckas med en integrering. Utöver det kan 

det också röra sig om att kursplanerna sällan lämnar utrymme för att behandla sådant som 

ligger utanför kursplanen vilket medför att lärarna känner att de måste avstå från att inkludera 

matematikhistoriska aspekter. Matematikhistoria kan dock följa kursplanens upplägg men 

nackdelen blir att den enskilde läraren i längden avgör vad ur matematikhistorien som är 

relevant eller inte relevant.  

 

Beträffande tillvägagångssätt för hur matematikhistoria kan integreras så kan det t.ex. ske 

genom att läraren använder sig av historia som en resurs genom t.ex. historiska paket som 

består av ett ihopsamlat material som fokuserar på ett enskilt område och nära knutet till 

kursplanen och är färdigt att använda direkt. Enligt det genetiska angreppssättet för lärande 

och inlärning måste eleverna vara motiverade så att inlärningen sker vid rätt tillfälle i deras 

intellektuella utveckling, vilket innebär att t.ex. problemformuleringar måste vara tydliga och 

problemlösningsmetoder måste uppfattas som nödvändiga för att eleven ska kunna lösa 

problemet på egen hand. Anekdoter är ett vanligt sätt att använda matematikhistoria på, t.ex. 

genom att fortlöpande under kursen presentera anekdoter. Det kan också vara i form av 
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problem av historisk karaktär, som kan ske genom s.k. ”veckans problem” eller 

hemuppgifter. Integreringen kan ske genom att tillämpa två olika strategier: 

additionsstrategin där lektionsplaneringen inte förändras eller anpassningsstrategin där 

lektionsplaneringen anpassas efter t.ex. den historiska utvecklingen av matematiken. Med s.k. 

belysningsmetoder kompletteras matematikundervisningen med information av historisk 

karaktär i olika format och i olika omfattning. Modulmetoder är undervisningsenheter med 

fokus på historia och förekommer i olika omfattning. Att använda historiebaserade metoder 

innebär att matematikens historiska utveckling avgör i vilken ordning matematiken 

presenteras i undervisningen, och på detta sätt blir historia helt integrerad i undervisningen.  

 

Beträffande uppfattningar om matematikhistoria i matematikundervisningen kan dessa 

sammanfattas i stora drag med att lärare och lärarstudenter har ganska goda kunskaper om 

historia och är relativt positiva till att använda det i undervisningen, men att det ofta läggs åt 

sidan p.g.a. tidsbrist, svårigheter att hitta relevant material eller för att man inte vet hur man 

ska gå tillväga i praktiken. Lärare använder sällan matematikhistoria men ska det ändras 

behövs det kurser i hur matematikhistoria kan användas i undervisningen.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

I kapitlet om avgränsningar, kapitel 3.1, togs det upp att forskning från olika delar av världen 

tagits med i denna litteraturstudie utifrån ett antagande om att synen på matematikhistoria i 

matematikundervisningen kan skilja sig åt från land till land. En konsekvens av detta val var 

som nämndes att det gjorde det möjligt att synliggöra olika synsätt och att det i sin tur skulle 

uppmana till reflektion om varför det kan se olika ut i olika delar av världen. Efter att 

litteraturen studerats och sedan presenterats i kapitel fyra, fem, sex och sju kan det konstateras 

att synen på matematikhistoria i matematikundervisningen inte nämnvärt skiljer sig åt från 

land till land.  

 

I kapitel fyra och fem behandlades frågorna om vilka argument för respektive mot som finns 

gällande att matematikhistoria bör integreras i matematikundervisningen. Gemensamt för 

argumenten för en integrering är att de till synes främst verkar ha ett abstrakt syfte. Med 

abstrakt syfte menas t.ex. att matematikhistoria bör integreras i matematikundervisningen för 

att eleverna ska utveckla en förståelse för att matematik är ett resultat av mänsklig verksamhet 

och tankeoperationer, att matematikhistoria kan fungera som ett medel för att skapa ett 
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intresse hos eleverna, att matematikhistoria kan bidra till att utveckla olika förmågor etc.. Det 

s.k. abstrakta syftet handlar mycket om förståelse för matematik som disciplin och vilken 

betydelse matematik har och har haft i historien.  

 

I de studerade texterna har endast ett fåtal fördelar med att integrera matematikhistoria i 

matematikundervisningen i en praktisk bemärkelse identifierats. Här avses det faktum att 

arbeta ämnesövergripande, t.ex. i matematik och historia. Bristen på omfattande forskning om 

en integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen i en svensk kontext medför 

svårigheter att utifrån litteraturstudiens resultat dra paralleller till svensk 

matematikundervisning och hur det ser ut i den svenska matematikundervisningen avseende 

förekomsten av matematikhistoria. Men de undersökningar som finns, t.ex. Lindberg (2014), 

visar på att det ser ungefär likartat ut i en svensk kontext som i utländska kontexter. I denna 

litteraturstudie har inga kurs- och ämnesplaner studerats närmare, men utifrån den studerade 

litteraturen förefaller det som att matematikhistoria har en mer uttalad och central plats i 

kursplanerna för matematik i det land där vilken undersökningen är genomförd än i de 

svenska kurs- och ämnesplanerna i matematik. I till exempel de svenska kursplanerna i 

matematik nämns matematikhistoria i det centrala innehållet för problemlösning och att 

matematiska problem med anknytning till matematikhistoria ska ingå i undervisningen. 

Läraren lämnas att själv bestämma hur det ska ske.  

 

De argument mot en integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen, som har 

identifierats i denna studie, är av både filosofisk och praktisk karaktär, men de praktiska 

aspekterna mot en integrering har överhanden. Argumenten fokuserar mycket på brister, som 

brist på tid, på material, som hindrar lärarna att vilja ta steget till att integrera 

matematikhistoria i matematikundervisningen. Detta resonemang kan urskiljas i avsnittet om 

lärarnas och lärarstudenternas uppfattningar om eller inställning till matematikhistoria i 

matematikundervisningen. Gemensamt för dem alla är att de antingen från början har en 

positiv inställning till att matematikhistoria ska integreras i matematikundervisningen eller att 

deras inställning har förändrats till det bättre sedan de deltagit i kurser om och i 

matematikhistoria. Detta tyder på att argumenten för en integrering av matematikhistoria i 

matematikundervisningen funna i forskningen korrelerar med lärarnas positiva inställning. På 

samma vis korrelerar forskningens argument mot en integrering med det faktum att lärarna i 

stor utsträckning avstår från att integrera matematikhistoria i matematikundervisningen av 

olika anledningar t.ex. tidsbrist, materialbrist och kunskapsbrist. Forskningen presenterar ett 
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antal förslag på hur en integrering kan genomföras, men av lärarnas och lärarstudenternas 

svar i forskningslitteraturen att döma har dessa forskningsresultat inte integrerats i varken 

lärarutbildningar eller fortbildningar i den omfattning som vissa intervjuade lärare och 

lärarstudenter önskar.  

 

En annan aspekt av det ovan förda resonemanget av hur integreringen ska gå till rent praktiskt 

är att inspireras av Frieds tankar. Fried (2001) hävdar att det är möjligt att tillämpa en 

additionsstrategi trots att man upplever en tidspress men då genom att man ersätter ett 

”vanligt” klassrumsproblem med ett problem som hänvisar till samma område men som har 

en historisk kontext. Fried skriver vidare att en anpassningsstrategi löser tidsproblemet på ett 

annat sätt genom att läraren lär ut de ordinarie klassrumsproblemen på nya sätt. På detta sätt 

blir inte läraren tvungen att lägga ner mer tid till att hitta extra material och på samma sätt blir 

inte eleverna tvungna att lägga ner extra tid på t.ex. hemuppgifter. (Fried, 2001.) Hans förslag 

till att tackla problemet med tidsbrist kan vara framgångsrikt för att det också tar hänsyn till 

materialfrågan. Det som förslaget inte tar hänsyn till är den av främst lärare upplevda 

kunskapsbristen. För att finna ett matematiskt problem som har en historisk kontext 

förutsätter det att lärare har viss kunskap om matematikens historia. Det leder i sin tur till att 

om läraren saknar kunskaper om matematikhistoria så kan idén med additionsstrategin falla. 

Då står läraren helt plötsligt inför situationen att uppsöka matematiska problem i en specifik 

historisk kontext och bristen på kunskap mynnar ut i en tidsbrist, som skulle motarbetas med 

detta förslag.  

 

Som redan nämnts i kapitel fem, om argument mot en integrering, berördes problemet med 

relevans som en förlängning av tidsbristsdilemmat. Som Fried (2001) nämner finns det en 

problematik med att från början anta att det är möjligt att integrera matematikhistoria i 

matematikundervisningen och den problematiken kommer till uttryck genom det åtagande 

som lärare har, nämligen att lära ut nödvändig modern matematik som gör det möjligt att 

studera vidare på högre nivåer. Fried hävdar som sagt att åtagandet kommer i andra hand vid 

en integrering av matematikhistoria i förhållande till de behov som kursplaner i modern 

matematik uttrycker, och att matematikhistoria då blir något som används men som inte 

studeras. Detta bör tas i beaktande av lärare i arbetet med att planera 

matematikundervisningen, både vid områdesplaneringar och vid enskilda lektioner, av dem 

som utformar kurs- och ämnesplaner i matematik samt av dem som producerar läroböcker i 

matematik. En tydligare förankring av matematikhistoria i framför allt kurs- och ämnesplaner 
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och läroböcker skulle ställa högra krav på t.ex. lärarutbildningar att införa en kurs i 

matematikhistoria i större omfattning för att bättre förbereda lärarstudenter på yrkeslivet. Om 

lärarstudenter i matematik redan i sin utbildning stöter på matematikhistoria och det följer 

som en röd tråd genom hela utbildningen i t.ex. matematikdidaktikkurser är det möjligt att 

matematikhistoria som moment får en mer självklar roll i den framtida yrkesutövningen. Det 

förefaller självklart att det även ska ges praktiska exempel på hur matematikhistoria kan 

integreras i undervisningen, inte bara varför det kan vara bra samt hur kunskaper i 

matematikhistoria kan bedömas. Ovanstående resonemang förutsätter en positiv inställning 

och hållning till att matematikhistoria bör integreras och ha en tydlig roll i 

matematikundervisningen. Detta gäller kanske framför allt för dem som har ansvar för 

utveckling av kurs- och ämnesplaner. Utgående från min egen erfarenhet av dagens svenska 

gymnasieskola ges matematikhistoria inget eller lite utrymme i undervisningen och att det i 

sådana fall är anekdoter eller liknande i läroboken som får stå för det matematikhistoriska 

inslaget i undervisningen.  

 

8.2.1 Slutsatser 

Syftet med denna litteraturstudie var att redogöra för argument för respektive mot en 

integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen, för hur en sådan integrering kan 

ske samt att redogöra för lärares och lärarstudenters uppfattningar om matematikhistoria i 

matematikundervisningen. Utifrån litteraturstudiens resultat kan slutsatsen dras att 

matematikhistoria med fördel kan integreras i matematikundervisningen och att argumenten 

mot en sådan integrering går att förekomma genom att bl.a. se till att lektions- och 

områdesplaneringarna redan från början följer historien kronologiskt. Med bakgrund i att 

litteraturstudiens resultat visar att lärare och lärarstudenter har en förhållandevis positiv 

inställning och uppfattning om matematikhistoria som en del av matematikundervisningen 

finns det goda skäl att framför allt se över de svenska kurs- och ämnesplanerna i matematik 

för att matematikhistoria ska få en tydligare roll i matematikundervisningen. Utifrån det kan 

slutsatsen dras att lärarutbildningar behöver få en tydligare roll i förmedlingen av kunskaper 

om matematikhistoria men också om hur matematikhistoria kan integreras i 

matematikundervisningen.  
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8.3 Vidare forskning 
Mer omfattande nationella studier om uppfattningar om matematikhistoria i 

matematikundervisningen saknas. Därför finns det goda utbildningspedagogiska skäl att 

undersöka och studera svenska lärares och lärarstudenters uppfattningar om matematikhistoria 

som en del av matematikundervisningen, dels för att förbättra lärarutbildningarna, dels för att 

ge matematikhistoria en tydligare roll i undervisningen redan i kurs- och ämnesplanerna.  

 

8.4 Avslutande reflektioner 

För att återanknyta till Alpaslan et al. (2014) i inledningen av arbetet, att det behövs mer 

forskning och empiriska studier av lärarstudenters och lärares kunskaper om 

matematikhistoria, styrks deras studie av det som tagits upp i denna litteraturstudie. Alpaslan 

et al. (2014) skriver att lärarutbildningarna har en grundläggande roll i kunskapsförmedlingen 

och kunskapsinhämtningen för hur matematikhistoria kan integreras i 

matematikundervisningen. Det råder konsensus om att matematikhistoria bör få en större och 

tydligare roll i matematikundervisningen, bl.a. med motivering i kurs- och ämnesplanerna att 

matematikhistoria ska finnas med i matematikundervisningen men också att 

matematikhistoria kan bidra med mycket till elevernas förståelse för matematik som ämne. 

  

Att svenska elever anser att matematik är ett viktigt ämne men inte det roligaste, se 

inledningen, kan således vara ett skäl till att fortsätta forska om matematikhistoria i 

matematikundervisningen. Om eleverna förstår varför de gör matematik ökar chanserna att de 

tycker att det är roligt och det kan i sin tur förhoppningsvis leda till att kunskaperna i 

matematik ökar likväl som att eleverna finner matematiken som ämne mer attraktivt samt att 

matematik får en bredare betydelse för eleverna i kunskapsinhämtningen. Detta visar att det är 

motiverat att använda matematikhistoria i matematikundervisningen. Det som behövs är 

verktygen, och det är här lärarutbildningarna och fortbildningarna spelar en viktig roll i 

enlighet med det som Alpaslan et al. (2014) konstaterar. Det finns, som jag upplever det, ett 

tomrum som behöver fyllas och en lösning på det problemet kan motiveras med att det finns 

en tydlig koppling mellan alla delar som har presenterats i denna litteraturstudie, vilket 

synliggjordes i diskussionsavsnittet ovan. 
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Avslutningsvis återgår jag till Tzanakis och Arcavi (2000) som sammanfattar med att en 

integrering matematikhistoria spelar många olika roller i matematikundervisningen, både för 

lärare och elever. De skriver att det finns ett behov av dels lättåtkomliga och förståeliga källor 

tillgängliga både för lärare och elever, dels av en systematisk förberedelse av framtida lärare i 

både deras utbildning och fortbildning. 
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