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Sammanfattning 
Abstract 
I skolans styrdokument, Lpo/Lpf 94 liksom i kursplanerna i matematik för grundskolans senare år och gymnasieskolan, 

anges bl.a. att matematiken skall ge eleverna ”insikt i ämnets historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle”. En 
studie av de teoretiska ståndpunkter och argument som ligger till grund för formuleringar som denna visar att ett historiskt 
perspektiv på matematikundervisningen framförallt kan motiveras utifrån två olika kunskapsaspekter, å ena sidan 
matematiken som bidragande till elevernas bildning och medborgerliga kunskaper, å andra sidan matematiken som 
bidragande till elevernas förståelse inte endast för ”skolmatematik” utan också för de matematiska strukturer som finns 
integrerade överallt i vår kultur via teknik och infrastruktur. 

En studie av matematikhistoriens roll i undervisningen dels utifrån ett bildnings-, dels ett förståelseperspektiv, visar att det 
finns ett flertal motiv för att ta in historiska exempel och problem i matematikundervisningen. Ur ett bildningsperspektiv 
motiveras matematikhistoriens plats i undervisningen framförallt med argumentet att historien bidrar till kunskaper om hur 
matematiken varit en viktig beståndsdel i alla kulturer, liksom att många av de matematiska problem vi behöver kunna lösa 
idag har stora likheter med de problem historiens kulturer stått inför. Matematikhistoriens kulturella betydelse återkommer 
också som ett viktigt motiv då undervisningen studeras ur ett förståelseperspektiv. 

Vilka aspekter som kan antas ha störst betydelse för elevernas framtida matematikutövande går knappast att uttala sig om 
utifrån en litteraturstudie som denna, men det faktum att det existerar så många olika argument som talar för att anta ett 
historiskt perspektiv antyder att matematikhistorien fyller en viktig funktion i undervisningen som idag inte utnyttjas fullt ut. 
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Sammanfattning 
De matematiska vetenskaperna har en historia som går flera tusen år tillbaka. Sett ur ett 

historiskt perspektiv har matematiken utvecklats enormt, framförallt under de senaste 
århundradena, och har också i hög grad integrerats i modern teknologi och infrastruktur. 
Utvecklingen till trots lever historiens matematikkunskaper kvar, inte minst i grund- och 
gymnasieskolans matematikundervisning som har stora inslag av matematik med rötter både 
hundratals- och tusentals år tillbaka i historien. 

I skolans styrdokument, Lpo/Lpf 94 liksom i kursplanerna i matematik för grundskolans 
senare år och gymnasieskolan, anges bl.a. att matematiken skall ge eleverna ”insikt i ämnets 
historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle”. En studie av de teoretiska stånd-
punkter och argument som ligger till grund för formuleringar som denna visar att ett historiskt 
perspektiv på matematikundervisningen framförallt kan motiveras utifrån två olika kunskaps-
aspekter, å ena sidan matematiken som bidragande till elevernas bildning och medborgerliga 
kunskaper, å andra sidan matematiken som bidragande till elevernas förståelse inte endast för 
”skolmatematik” utan också för de matematiska strukturer som finns integrerade överallt i vår 
kultur via teknik och infrastruktur. 

En studie av matematikhistoriens roll i undervisningen dels utifrån ett bildnings-, dels ett 
förståelseperspektiv, visar att det finns ett flertal motiv för att ta in historiska exempel och 
problem i matematikundervisningen. Ur ett bildningsperspektiv motiveras matematik-
historiens plats i undervisningen framförallt med argumentet att historien bidrar till kunskaper 
om hur matematiken varit en viktig beståndsdel i alla kulturer, liksom att många av de 
matematiska problem vi behöver kunna lösa idag har stora likheter med de problem historiens 
kulturer stått inför. Matematikens historia kan, ur ett bildningsperspektiv, också bidra till 
betydelsefulla medborgarkunskaper hos eleverna genom att tillhandahålla exempel och 
uppgifter som låter eleverna utveckla sina kunskaper i problemlösning och logiskt 
resonerande. 

Matematikhistoriens kulturella betydelse återkommer också som ett viktigt motiv då 
undervisningen studeras ur ett förståelseperspektiv. Utifrån förståelseperspektivet betonas att 
matematikhistorien bidrar till en ökad förståelse för verkligheten genom att den ger en 
bakgrund och en kontext till många praktiska problem innehållande matematik vi möter i 
vardagen. Historiens matematik kan också utnyttjas för att visa eleverna alternativa 
lösningsmetoder, liksom för att leda eleverna från historiens ofta konkreta och vardags-
anknutna matematik till dagens mer abstrakta och formella matematik. Ur ett förståelse-
perspektiv kan ett historiskt innehåll också motiveras med argumentet att matematikområden 
som historiskt sett visat sig vara ”svåra”, kan utnyttjas som indikator på områden som troligen 
kan medföra svårigheter också för dagens skolelever. 

Sett till styrdokumentens innehåll motiveras matematikens historia framförallt då den fyller 
en funktion genom att placera matematiken i en kulturell och historisk kontext, vilket också 
kan öka elevernas syn på matematiken som meningsfull och begriplig. Matematikens historia 
innehåller också en lång tradition av ”nöjesmatematik” av varierande svårighet som svarar 
mot styrdokumentens efterfrågan på variation liksom stimulerande och rolig matematik. 

Vilka aspekter som kan antas ha störst betydelse för elevernas framtida matematikutövande 
går knappast att uttala sig om utifrån en litteraturstudie som denna, men det faktum att det 
existerar så många olika argument som talar för att anta ett historiskt perspektiv antyder att 
matematikhistorien fyller en viktig funktion i undervisningen som idag inte utnyttjas fullt ut. 
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1. Inledning 

Grundskolans och gymnasiets matematikundervisning har som syfte att ge eleverna 
matematikkunskaper för att kunna hantera de många situationer innehållande matematik som 
möter dem i det dagliga livet. Till dessa kunskaper hör bl.a. krav på matematiska för-
kunskaper inför fortsatta studier och kommande arbete, men också kunskaper för att kunna 
uppfylla de skyldigheter som följer med medborgarskap i ett demokratiskt samhälle. I 
Skolverkets beskrivning av grundskolans matematik står bl.a.: 

Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven insikt i ämnets 
historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. Utbildningen syftar till att utveckla 
elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och 
uttrycksformer. Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska 
mönster, former och samband samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att 
kunna förstå och lösa problem.1 

Av citatet framgår att skolans undervisning i matematik syftar till att ge eleverna en 
helhetsbild av matematiken. Jag kommer i detta arbete att med utgångspunkt i den ovan 
citerade meningen: ”utbildningen skall ge eleven insikt i [matematik]ämnets historiska 
utveckling...”, försöka tydliggöra vilka motiv som kan ses ligga till grund för att integrera 
matematikens historiska utveckling i matematikundervisningen i grundskolans senare år och 
på gymnasiet. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet för denna uppsats har varit att undersöka om, och i sådana fall, varför, och hur 
matematikens historia bör integreras i skolans matematikundervisning. I fokus står 
åskådningar och faktorer som ligger till grund för de ”standardmotiveringar” för att anta ett 
historiskt perspektiv som återfinns i skolans styrdokument, t.ex. i följande citat från Lpf 94: 

Undervisningen skall ge ett historiskt perspektiv, som bl.a. låter eleverna utveckla beredskapen 
inför framtiden, förståelsen för kunskapers relativitet och förmågan till dynamiskt tänkande.2 

En studie av eventuella för- och nackdelarna ett matematikhistoriskt perspektiv kan tillföra 
matematikundervisningen går att göra ur flera olika synvinklar. I denna uppsats kommer 
framförallt två aspekter att stå i fokus, lite förenklat kan dessa ses som representanter för två 
vanliga och återkommande ståndpunkter i den pågående debatten om å ena sidan skol-
matematiken, å andra sidan skolans undervisning och innehåll som helhet. Den första av dessa 
aspekter lyfter fram de matematiska vetenskaperna som en viktig del av vårt kulturella arv 
och en viktig del av vår bildning, vilket i sig motiverar att alla eleverna borde ha kunskap om 
dess historia. Den andra aspekt som åskådliggörs betonar matematikhistoriens menings-
skapande funktion. I stora drag går argumenten för ett historiskt matematikinnehåll ur detta 
perspektiv ut på att historien bidrar till en betydelsefull matematisk kontext som eleverna 
behöver för att kunna förstå och utveckla sina matematikkunskaper. De två aspekterna, 
matematikhistoria ur ett bildnings- respektive förståelseperspektiv, har sina förespråkare både 
inom den kunskapsteoretiska och matematikdidaktiska forskningen, men argument för det ena 
och/eller det andra perspektivet återfinns också i skolans styrdokument. Av denna anledning 
har studiet av för- och nackdelarna med att ta in matematikhistoria i matematikundervisningen 
                                                 
1 Skolverkets hemsida, 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=23&skolform=11&id=3873&extraId=
2087, 2004-04-20. 
2 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), Skolfs 1994:2, Skolverket, Stockholm (1994), 3. 
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delats upp i tre delar svarande mot ett bildnings-, förståelse- respektive undervisnings-
perspektiv på matematikhistoriens funktion och betydelse. 

Syftet med den första delen är att utifrån forskning med fokus på skolans bildande och 
medborgarförberedande uppgifter samt styrdokumenten (Lpo/Lpf 94 och senare grundskolans 
och gymnasiets kursplaner i matematik), studera vilka idéer som ligger till grund för en 
historisk förankring av matematikundervisningen i skolan. Framförallt kommer följande 
frågor att belysas: 

• Vilken betydelse har ett historiskt perspektiv för elevernas matematiska bildning? 

• Vilka insikter i matematikens historia anger styrdokumenten att undervisningen skall ge? 

Syftet med den andra delen är att, huvudsakligen utifrån ett matematikdidaktiskt forsknings-
perspektiv undersöka vilken betydelse ett historiskt innehåll i matematikundervisningen kan 
ha för elevernas förståelse av matematik samt för deras matematikkunskaper. Några av de 
centrala frågorna i denna del är: 

• Hur påverkas elevernas matematikförståelse och kunskaper av att matematik-
undervisningen utgår ifrån ett historiskt perspektiv? 

• Vilka olika praktiska och/eller teoretiska matematikkunskaper hos eleverna skulle 
matematikens historia kunna bidra till? 

Ett tredje syfte med uppsatsen är att föra en diskussion om hur ett ökat historiskt inslag i 
matematiken skulle påverka undervisningssituationen i skolan, bl.a. genom frågorna: 

• Hur skulle en sådan integrering kunna se ut? 

• Går det att se några för- och nackdelar med att undervisa matematik utifrån ett historiskt 
perspektiv, och verkar det finnas några tydliga hinder för en sådan integrering? 

1.2. Metod- och litteraturdiskussion 

Uppsatsen bygger genomgående på litteraturstudier. Ifråga om urval av litteratur har 
avsikten varit att ge en bred översikt av de olika idéer som dels ligger till grund för, dels 
influerar dagens diskurs om (matematik)historiens plats och betydelse i matematik-
undervisningen. Så långt det varit möjligt har målet varit att beskriva de behandlade frågorna 
med argument hämtade både från förespråkare och deras kritiker. 

Det inledande teoretiska avsnittet syftar till att ge en kortfattad översikt över ett antal för 
uppsatsen viktiga begrepp och teoretiska skolbildningar. Framförallt ligger betoningen på 
skolornas karakteristiska idéer om hur kunskap blir till och vilken roll historien har i denna 
process. En sådan översikt fyller i detta sammanhang flera funktioner; framförallt ger den en 
bakgrund till den följande diskussionen om styrdokumentens innehåll. Dessutom 
sammanfaller till stora delar historien om kunskapsbegreppet med vetenskapernas och med 
detta också matematikens historia3, vilket medför att en studie av historiens syn på kunskap 
också kan öka förståelsen för historiens tankar om och former för undervisning, inte minst 
skolans matematikundervisning. Materialet till avsnittet bygger till största delen på 
information från uppslagsverk, översiktsverk och sökningar på internet, med endast ett fåtal 
referenser till ursprungstexter. Det inledande teoriavsnittet har trots detta tillåtits bli ganska 
omfattande, då det fungerar som bakgrund till innehållet i den följande studien. I teoridelen 
beskrivs dels begrepp och teoretiska perspektiv som tidigare haft stort inflytande och 
medverkat till skolmatematikens form och innehåll, dels begrepp och tankar med stort 

                                                 
3 Se följande avsnitt om matematikens historia. 
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inflytande på utformningen av dagens och morgondagens (matematik)undervisning. Inte 
minst har stor vikt lagts vid denna del eftersom många av historiens ”stora” tankegångar har 
gemensamt att de influerat och bitvis införlivats i senare tankegångar och teoretiska 
riktningar. Översikten innehåller vid sidan av en presentation av ett flertal didaktiska 
riktningar också några mer generella vetenskapliga teorier om förhållandet mellan matematik, 
kunskap och betydelsen av ett historiskt perspektiv. 

I den första av uppsatsens huvuddelar ligger fokus på matematikundervisningens bildande 
och medborgarfostrande uppgifter. Denna studie tar sin utgångspunkt i matematikens roll och 
status inom utbildning och skola genom historien vilket leder vidare till en översikt av de 
kursplaner för skolans matematik som föregått dagens kursplaner i matematik liksom Lpo/Lpf 
94. Vid sidan av styrdokumenten bygger avsnittet på litteratur funnen via litteratursökning på 
bl.a. ”bildning och kunskap”, ”history of mathematics”, ”matematikhistoria”, ”matematik och 
bildning” och ”skolmatematik”. Skolans bildningsuppdrag behandlas bl.a. i Skolverkets 
rapport Bildning och kunskap, särtryck ur Skola för bildning (SOU 1992:94). Mer ingående 
diskuteras matematikens roll för bildning i Högskoleverkets rapport Bildning och matematik 
(2004). 

I den andra av uppsatsens huvuddelar studeras hur ett historiskt perspektiv i matematik-
undervisningen kan ses som meningsskapande, i betydelsen att en historisk kontext bidrar till 
ökad förståelse och ökade matematikkunskaper hos eleverna. En utgångspunkt har varit 
forskningslitteratur och artiklar med matematikdidaktisk inriktning. Litteratursökningar har 
gjorts på bl.a. ”matematikdidaktik och historia”, ”matematikundervisning”, ”mathematics 
education” och ”mathematics education and history”. 

I ett tredje kapitel diskuteras tankegångar kring matematikens historia som inte entydigt går 
att inordna under någon av båda ståndpunkterna ovan. Huvudsakligen bygger denna del på 
litteratur som behandlar följderna av ett ökat historieperspektiv i matematikundervisningen, 
t.ex. i val av arbetsformer och arbetsområden. Uppsatsen avslutas med en analys av 
möjligheterna att faktiskt integrera historia och matematik. Genom återkopplingar till 
teoribildningar, styrdokument och forskning görs ett försök att tydliggöra för- och nackdelar 
med matematikundervisning utifrån ett historiskt perspektiv. Diskussioner som berör 
utnyttjandet av historiens exempel och sammanhang i matematikundervisning förekommer 
t.ex. i Nämnaren Tema: Matematik – ett kommunikationsämne (1996) och Nämnaren Tema: 
Matematik – ett kärnämne (1995) som diskuterar grundskolans respektive gymnasiets 
matematikundervisning, samt Problemlösning (red. Emanuelsson, Johansson, Ryding, 1991) 
och Baskunskaper i matematik av Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn (2002). 
Forskningsartiklar om historieförankring av matematiken förekommer också i matematik-
didaktiska tidskrifter som Nämnaren och Nomad. 

Analysen består av tre delar svarande mot inslag eller faktorer i skolverksamheten som 
traditionellt haft stort inflytande på undervisningens form och innehåll. I den första delen 
diskuteras vilken historia som undervisas, matematikens eller matematikernas, den andra 
analysdelen handlar om historien som underlag och inspiration i undervisningen. I den sista 
delen diskuteras litteraturens inflytande på undervisningens former. I analysen tas också några 
exempel upp på områden i matematikundervisningen, år 7-12, som kan introduceras eller 
arbetas med utifrån ett historiskt perspektiv. Följande tankekarta kom till i försöken att arbeta 
fram en struktur för arbetet och dess olika ”trådar”, och får nu fungera som en översikt av 
uppsatsens struktur. 
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Figur 1. Tankekarta ”Varför integrera matematikens historia...”, konstruerad i MindMapper.4 

 

                                                 
4 Programvaran MindMapper marknadsförs av SimTechSystems Inc., hemsida: http://www.mindmapper.com. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1. Något om begreppsdefinitioner 

I det inledande citatet från skolverkets beskrivning av matematikämnet anges bl.a. att den 
”skall ge eleven insikt i ämnets historiska utveckling, betydelse och roll...”. Men vad menas 
egentligen med begreppet insikt? Syftar det på något vi ”vet om”, kanske endast ”hört talas 
om och vet existerar” eller kanske på något vi dessutom ”kan”? Förmodligen kan ”insikt” ha 
alla dessa betydelser för olika individer, och vår tolkning av begreppets betydelse beror till 
stor del på i vilken kontext det förekommer, t.ex. om vi kan leva oss in i den situation som 
beskrivs eller om den framstår som för oss helt obekant. Detta arbete kommer att upprepade 
gånger återkomma till begrepp som insikt, kunskap, förståelse m.fl., vilka alla kan ges olika 
innebörd bl.a. som följd av individuella skillnader i begreppsförståelse och tolkning. För att 
klargöra vad som vanligtvis tolkas in i begreppen, kommer jag i detta kapitel att 
(huvudsakligen utgående från uppslagsverk och översiktsverk inom historia, filosofi och 
matematik) redogöra för olika betydelser och tolkningar av några för detta arbete viktiga och 
återkommande begrepp. 

2.1.1. Matematik 

Ett kapitel om begreppsdefinitioner i en uppsats som handlar om matematik och historia 
borde naturligtvis innehålla en förklaring av båda dessa begrepp. Finns det t.ex. en gemensam 
och av alla överenskommen betydelse av matematik? I Wahlström & Widstrands 
Matematiklexikon ges följande, ganska vida definition av matematik: 

Enligt en etablerad uppfattning är matematiken läran om tal, om rummet och de många 
generaliseringar av dessa begrepp, som skapats av det mänskliga intellektet.5 

I Nationalencyklopediens ordbok ges förklaringen ”vetenskapen om logiska samband 
mellan storheter såsom tal, mängder, funktioner etc.”6 I McGraw-Hills vetenskapliga 
uppslagsverk beskrivs matematiken framförallt med sina vetenskapliga egenskaper: 

Mathematics is frequently encountered in association and interaction with astronomy, physics, 
and other branches of natural science, and it also has deep-rooted affinities to the humanities. 
Actually, it is a realm of knowledge entirely unto itself, and one of considerable scope; the word 
mathematics stems from a root which means learnable knowledge. Mathematical knowledge is 
commonly deemed to have a high degree of validity, irrespective of culture conditioning and 
predilection, although it can be argued that, in the past, cultural settings have affected its 
development noticeably.7 

I NCM-rapporten Vuxna och matematik – ett livsviktigt ämne (2002) beskrivs matematiken 
m.h.a. Mogens Niss indelning som fem olika, men sammankopplade områden. Enligt Niss 
kan matematiken beskrivas och studeras utifrån dess egenskaper som både en 
grundvetenskap, en tillämpad vetenskap, ett system av redskap för praxis, ett skolämne och 
något som tillför oss estetiska upplevelser.8 Till följd av matematikens mångsidighet 

                                                 
5 Wahlström & Widstrands Matematiklexikon, Wahlström & Widstrand, Stockholm (1991), 278. 
6 Källa: Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O240854, 2004-08-26. 
7 Salomon Bochner, "Mathematics", i AccessScience@McGraw-Hill, http://www.accessscience.com, 
DOI 10.1036/1097-8542.410100, 2004-08-26. 
8 Lars Gustafsson & Lars Mouwitz, Vuxna och matematik – ett livsviktigt ämne, NCM-rapport 2002:3, 
Göteborgs universitet, Göteborgs, (2002), 55f. 
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förekommer den överallt i vår vardag, men är ofta integrerad i våra vetenskaper, vår teknologi 
och sociala strukturer. Matematiken går därför inte alltid att lyfta fram och detta resulterar i 
vad Niss kallar matematikens relevansparadox; att ”subjektivt för individen förblir denna 
[matematikens] roll osynlig och därmed framstår matematikkunskaper som irrelevanta”9 
eftersom matematiken byggts in och ”tas för givet”. Ovanstående ”definitioner” ger en bild av 
matematiken som en å ena sidan svårdefinierad och ofta osynlig vetenskap som bistår andra 
vetenskaper med modeller och metoder, å andra sidan som en av regler och logiska samband 
konstruerad vetenskap som vi alla har kunskaper om utifrån det innehåll som introduceras för 
oss genom skolans matematikundervisning. 

2.1.2. Historia 

histo´ria subst. historien ibl. ~n: (vetenskapen om) mänsklighetens politiska, sociala och 
kulturella utveckling fr.o.m. den tid då skriftligt källmaterial börjar finnas; om mänskligheten i 
sin helhet el. ngn del därav.10 

Så definieras historievetenskapen i Nationalencyklopedins ordbok. Ordet har sitt ursprung i 
grekiskan och kan svara mot både vetande, kunskap, forskning och berättelse.11 Till skillnad 
från de flesta naturvetenskaper karakteriseras historievetenskapen av att ”den verklighet som 
skall utforskas inte direkt kan iakttas eller nås genom experiment utan måste utforskas genom 
de spår människor i det förgångna lämnat efter sig”12. I likhet med matematiken skulle man 
kunna tala om både en uttryckt och en osynlig historievetenskap. I den första ingår den 
nedtecknade och, ofta generaliserade historien, inte minst den historia som undervisas i 
skolan. Samtidigt finns det mycket som aldrig nedtecknats, trots att det haft stort inflytande på 
skeenden. 

2.1.3. Insikt och kännedom 

En sökning på ordet insikt i Nationalencyklopedins ordbok ger följande förklaring: 
in`sikt subst. ~en ~er: ”uppnådd (djupare) förståelse av underliggande orsaker, samband e.d.; 
vanl. grundad på medvetet tankearbete”13. 

Vidare sökning i Nationalencyklopediens uppslagsverk ger : ”term som ofta används inom 
psykologin för att beteckna en plötslig tankemässig omstrukturering, vilken innebär att man 
direkt förstår hur ett problem skall lösas”14. Begreppet insikt omfattar i denna betydelse 
således att individen når en (kanske djupare) förståelse genom att dra någon form av slutsats 
utifrån den information och kunskap som hon eller han har. Parallellt med insikt talas det i 
styrdokumenten om att elever ska ha kännedom; en sökning på detta begrepp i National-
encyklopedins ordbok ger: 

känn`edom subst. ~en: vetskap <ngt formellt>, (ha) ~ (om ngn el. ngt). Som en alternativ 
betydelse till ordet hittar man också ”allmän kunskap”15. 

Denna förklaring antyder inte, till skillnad från ”insikt”, något direkt samband mellan 
vetskap och handlande som att t.ex. kunna lösa problem. Detta skulle kunna tolkas som att 
                                                 
9 Lars Gustafsson & Lars Mouwitz, Vuxna och matematik – ett livsviktigt ämne, 56. 
10 Källa: Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O182477, 2004-08-26. 
11 Ibid., http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=203334, 2004-08-26. 
12 Ibid., http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=203334, 2004-08-26. 
13 Ibid., http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O195012, 2004-04-30. 
14 Ibid., http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212073, 2004-05-05. 
15 Ibid., http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O223369, 2004-05-05. 
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kännedom inte behöver syfta på någon djupare förståelse eller att vetskapen inte behöver syfta 
till att kunna utnyttjas i praktiken. I skolans matematikkursplaner förekommer både 
begreppen insikt och kännedom, det förra framförallt i samband med redogörelser av mål som 
eleverna bör nå, d.v.s. i beskrivningen av de kunskaper matematikundervisningen syftar att 
bidra till. Speciellt i formuleringarna av de mål som rör historiens betydelse och 
matematikens kulturella och sociala natur har insikt fått ta kunskapsbegreppets plats. Vad 
skiljer då insikter från ”kunskaper”? 

2.1.4. Kunskap och färdighet 

Frågor liknande de om betydelsen av begreppet insikt kan också formuleras för ”kunskap”. 
Då man talar om kunskap i matematik, syftar man då t.ex. på att veta om ett problem man står 
inför går att lösa med en eller annan metod eller omfattar begreppet att också ”kunna” 
metoden, kanske måste man dessutom kontrollera kunskapen genom att faktiskt lösa 
problemet? Kanske handlar kunskap inte bara om att ”veta att” och ”veta hur” utan också om 
att ”veta varför” en metod fungerar liksom ifall det finns andra fungerande, men kanske 
mindre passande, metoder för att lösa det aktuella problemet? 

I Nationalencyklopedins ordbok finner man följande definition av kunskap: 
kun`skap subst. ~en ~er: välbestämd föreställning om (visst) förhållande eller sakläge som ngn 
har lagrad i minnet etc., ofta som resultat av studier e.d.16 

Denna förklaring ger dock i sig inget direkt svar på ”hur mycket”, eller ”hur ingående” 
information en individ måste ha för att kunna anses ha några kunskaper om något. I 
läroplansbetänkandet Skola för bildning (1992) beskrivs kunskap med följande meningar: 

Kunskaper är som isberg – endast en del är synligt. Kunskaper är inte oberoende av tid och 
sammanhang. Man kan säga att kunskaper finns i situationer, i mänsklig praxis och i kroppen.17 

I Skola för bildnings fortsatta diskussion om vad kunskap egentligen består av görs en 
åtskillnad mellan fyra olika men sinsemellan förbundna och av varandra beroende 
kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.18 Kunskap kan dels existera i 
någon av dessa former, men vanligtvis existerar den i kombinationer av formerna, och skolans 
undervisning ska också ha som syfte att uppmuntra och ge möjligheter till utveckling av ett 
allsidigt ”kunskapande”. Begreppet ”insikt” skulle utifrån denna definition av kunskap 
eventuellt kunna beskrivas som mindre djupgående kunskap som domineras av kunskaps-
formerna förståelse och fakta. 

Det finns emellertid många konkurrerande teorier om kunskapens natur och diskussionen 
kring kunskapsbegreppet har sina rötter långt tillbaka i historien. Eftersom historien intar en 
central roll i denna uppsats följer en kort sammanfattning av kunskapsteorins utveckling, den 
gren inom filosofin som har som syfte att undersöka kunskapsbegreppets ”vad”, ”hur” och 
”varför”19. 

                                                 
16Källa: Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O220685, 2004-05-05. 
17 Bildning och kunskap, Särtryck ur läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94), 30. 
18 Ibid., 31. 
19 Den gren inom filosofin som också brukar gå under beteckningen epistemologi, enligt Encyclopædia 
Britannica: epistemology: the study of the nature, origin, and limits of human knowledge, 
http://search.eb.com.lt.ltag.bibl.liu.se/eb/article?eu=108558&tocid=0&query=epistemology&ct=, 2004-05-09. 
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2.1.5. Matematisk kunskap – några glimtar ur historien 

Matematikens historia har mycket gemensamt med historien om de begrepp som behandlats 
i föregående kapitel. Nedan följer ett par exempel ur historien som syftar till att placera in 
matematik, vetenskap och idéer om kunskap och förståelse i ett större perspektiv. 

De matematiska vetenskaperna har en lång historia som går tillbaka åtminstone till de tidiga 
högkulturerna i Egypten och Babylonien omkr. 3000 f.Kr.20 Matematiken har utvecklats i takt 
med att olika kulturer stött på och försökt finna lösningar till mestadels praktiska problem i 
vardagen, t.ex. administration av tid, vikt, mått och handelsvaror. Men matematiken var också 
ett redskap för historiens arkitekter och ingenjörer vid t.ex. konstruerandet av 
bevattningskanaler och byggnader.21. Skrivandet av historia går tillbaka till 600-talet f.Kr. och 
de kulturer som då levde kring Medelhavet utmed Greklands och Mindre Asiens kuster. 
Parallellt med att man började skriva ned historiska skeenden började man också att teckna 
ned kunskaper som tidigare förts vidare från generation till generation via den muntliga 
kulturen. Detta bidrog i sin tur till en utveckling av vetenskaper, och då speciellt filosofin.22 
De spår efter matematisk verksamhet som finns bevarade från tiden före 600-talet f.Kr. 
handlar huvudsakligen om praktisk matematik, bl.a. har man funnit rester av bokföring och 
instruktioner från handel och administration.23 I de bevarade skrifterna återfinns bl.a. metoder 
för hantering av bråktal, uppskattning av cirkelns omkrets, men denna matematik innehåller 
knappast några logiska bevisresonemang eller mer abstrakta problem.24 

En riktning inom filosofin som kom att få stort inflytande för matematikens utveckling var 
de tankar som hade sitt ursprung hos pythagoréerna, en sektliknande skola, med namn efter 
dess ledande filosof, Pythagoras. Pythagoréerna levde samtida med de grekiska 
naturfilosoferna, men till skillnad från de senare vilka sökte tillvarons upphov i naturens 
beståndsdelar, utgick pythagoréerna från matematiken i sina försök att beskriva verkligheten. 
Pythagoréerna såg tillvaron som uppbyggd av förhållanden mellan olika tal, och de ansåg att 
den enda kunskap som går att nå om tingen var de egenskaper som går att uttrycka med tal 
och storheter, d.v.s. hur många, hur stort, hur tungt o.s.v. Det som inte gick att uttrycka med 
tal sågs som oordnat, och då det samtidigt var en spridd uppfattning att tillvaron i grunden var 
harmonisk och ordnad, ledde detta till en syn på kunskap som något i sig ”gott” och ”viktigt”. 
Matematiken utnyttjades i sökandet efter de formler och samband som skulle kunna förklara 
tillvarons många till synes oordnade förhållanden.25 

Drygt ett sekel senare, omkring 400 f.Kr., stod matematiken åter i fokus inom filosofin, 
denna gång genom Platons tankar om kunskap. En grundtanke hos både Platon och hans 
mentor, Sokrates, var den dualistiska synen på kropp och själ som i grunden helt olika och 
åtskilda ting.26 Den tillvaro som vi uppfattar med våra sinnen, den fysiska tillvaron, ansågs 
karakteriseras av oordning och en mångfald av meningar och i denna kan individen endast nå 
övergående kunskaper. Den sanna, eviga kunskapen sågs ligga bortom tid och rum och kunde 

                                                 
20 Jan Thompson, Matematiken i historien, Studentlitteratur, Lund, 19. 
21 Maurice Caveing, “Babylonien”, i Noël, Émile (red.), Matematikens gryning: Från de gamla babylonierna 
och egyptierna till Oresme, Studentlitteratur, Lund (2001), 15. 
22 filosofi´ subst. ~n äv. ~en, ~er: vetenskapen som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet 
och moralen: analytisk ~; teoretisk ~; praktisk ~; till ~n räknas bl.a. logik, kunskapsteori och etik, Källa: 
Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O149050, 2004-06-02. 
23 Pehr Sällström, Tecken att tänka med, Carlsson Bokförlag, Stockholm (1991), 164. 
24 Thompson, Matematiken i historien, 113f. 
25 Trond Berg Eriksen & Knut Erik Tranøy, Filosofi och vetenskap 1: Från antiken till högmedeltiden, 
Studentlitteratur, Lund (1992), 31ff. 
26 Ibid., 78. 
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liknas vid idéer eller former möjliga att nå först med döden och befrielsen från det kroppsliga, 
alternativt med filosofin. För Platon var målet i livet att nå insikt i betydelsen att återerinra sig 
något av den kunskap som gått förlorad vid födseln då själen ”kedjades fast” vid den fysiska 
tillvaron. Med filosofin som redskap hade individen möjlighet att delvis nå ”tillbaka” till det 
sanna vetandet. Men den ”filosofi” Platon refererade till hör idag snarast till matematik. 
Speciellt höll Platon fram logiken som ett redskap att nå kunskap, eftersom den inte står i 
beroendeförhållande till våra sinnen utan tillåter tanken att frigöras från den fysiska 
verkligheten27. Då Platon dessutom ansåg att ”för att ha verklig kunskap måste man utöver att 
ha en sann uppfattning eller åsikt också ha goda grunder för sin åsikt”28 var matematiken 
också ett redskap med vilket det gick att bevisa och spåra tillvarons bakomliggande mönster. 
Platon skall också ha låtit rista in ”Icke-geometriker äga ej inträde” ovanför ingången till sin 
akademi29, vilket om inte annat visar att han genom historien kommit att förknippas med 
synen på matematiken som en viktig grundsten i skola och (ut)bildning. 

Ovanstående tillbakablickar går över två tusen år tillbaka, vilket inte hindrat att många av de  
kanske redan då gamla idéerna levt vidare in i vår tid. Både pythagoréerna och Platon drogs 
t.ex. till matematiken i sitt sökande efter tillvarons inneboende lagar, och ville i likhet med så 
många andra folk och kulturer genom historien vinna kunskap för att kunna strukturera, 
beskriva och hantera fenomen i tillvaron. I enlighet med Platons tanke om att kunskap måste 
bygga på en god grund innehåller också många av vår tids definitioner och tankar kring 
kunskapsbegreppet en genomgående tanke om att sammanhang och förståelse för helheten 
utgör ett viktigt villkor för all vidare kunskap. En variant på denna tanke återfinns bl.a. i Lpf 
94 i: ”Kunskap är inget entydigt. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.30 

Naturligtvis finns det åtskilliga tankegångar inom matematiken som har sitt ursprung långt 
tillbaka i historien och några av dessa kommer också att tas upp senare i uppsatsen. Många av 
historiens ”stora” tankegångar har emellertid också gemensamt att de influerat och bitvis 
införlivats i senare tankegångar och teoretiska riktningar. I de följande kapitlen redogörs 
kortfattat för några av de tankegångar och riktningar som under de senaste hundra åren haft 
stor betydelse för synen på och utformningen av skolans matematikundervisning. 

                                                 
27 Eriksen & Tranøy, 78ff. 
28 Källa Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=233702, 2004-04-30. 
29 Thompson, Jan, Matematiken i historien, Studentlitteratur, Lund (1996), 154. 
30 Skolfs 1994:2, 3. 
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2.2. Några olika perspektiv på kunskap 

I denna del av uppsatsen kommer några teoretiska riktningar som påverkat 
synen på kunskap inom skolan under de senaste decennierna att presenteras. 
Ett mål har varit att så långt det varit möjligt belysa karakteristiska drag hos de olika 
traditionerna med exempel som visar hur de anser att skolans matematikundervisning borde 
utformas för att ge eleverna ”önskade” matematikkunskaper. 

Under nittonhundratalet har huvudsakligen tre olika kunskapstraditioner legat till grund för 
synen på kunskap inom och utanför skolan, liksom för hur undervisningen skall genomföras. I 
de följande avsnitten redogörs i tur och ordning kort för dessa traditioner (behaviorism, 
kognitivism och konstruktivism), men också för några andra teoretiska ”spår” som kan bidra 
till bilden av matematikhistoriens roll i matematikundervisningen, igår och idag, i teorin och i 
praktiken. En översikt av de riktningar och perspektiv som tas upp i denna del ges av 
nedanstående tankekarta. 

 

Teoretiska perspektiv
på kunskap

behaviorism

kognitivism genom sinnena tolkas informationen innan handling

konstruktivism

  

sociokulturell teori

social konstruktivism

J. Piaget

J. Bruner

stegvis kunskapsutveckling
kognitiva strukturer
kognitiva strukturer skapar
mening som möjliggör förståelse
spiralprincipen
undervisning ska anpassas till elevernas
villighet, kunnighet och "readiness"

L. Vygotsky
språket ett medierande verktyg
med kulturell/historisk förankring

P. Ernest

B. Jaworski

gemensamma ståndpunkter
utgör bas för kunskap

vad eleven vet har förhandlats
och prövats tillsammans med andra

radikal konstruktivism
(kognitiv, individuell) von Glasersfeld

man kan inte veta något om
verkligheten utanför den "egna"
verkligheten

zonen för proximal utveckling
R. Säljö situerat lärande

B.F. Skinner
positiv förstärkning
steg för steg

progressivism J. Dewey
kunskap ur erfarenheter
social kontext

 

Figur 2. Tankekarta över ”Teoretiska perspektiv på kunskap”, konstruerad i MindMapper. 
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2.2.1. En behavioristisk kunskapssyn 

I de efterkrigssatsningar på skola och utbildning som tog vid i slutet av 1940-talet var det 
framförallt behavioristiska tankar som utövade inflytande på diskussionen om skolans 
utformning och organisation31 Förgrundsgestalten framför andra ifråga om behaviorismens 
tankar om undervisning och kunskap var den amerikanske forskaren B.F. Skinner. 
Behaviorismen som kunskapsperspektiv utgår ifrån en positivistisk grundsyn, med den 
centrala uppfattningen att vi endast kan nå kunskap om sådant vi kan observera och analysera. 
Vid studiet av en individs kunskaper medför detta att man måste fokusera på individens 
beteende32. Med utgångspunkt i Pavlovs forskning om betingning från seklets början bygger 
behaviorismens teori om kunskap på att individens handlande kan ses som en reaktion 
(respons) på yttre faktorer (stimuli), t.ex. den omgivande miljön, som påverkar individen. 
Enligt Skinner byggs kunskapen upp då individen för att nå positiva (alternativt undvika 
negativa) konsekvenser av sina handlingar föredrar att upprepa ett visst beteende vid en viss 
situation. Skinner ansåg emellertid att positiva belöningar då individen handlade ”korrekt” var 
att föredra framför negativa konsekvenser i form av förmaningar eller bestraffningar vid 
”felaktigt” handlande. Lite förenklat kan behaviorismens kunskapssyn beskrivas som att 
kunskaper ”nöts” in, eller, mer utförligt, att individen nöter in ett sakkunnigt beteende 
bestående av olika förbindelsemönster mellan stimuli, responser och konsekvenser.33 

Skolans undervisning har enligt en sådan kunskapssyn som uppgift att ge eleverna tillgång 
till olika ” kunskapsmönster” genom att, t.ex. i matematiken, låta dem öva på liknande 
uppgifter och uppmuntra korrekta metoder och svar. Ett annat inslag i behaviorismens syn på 
kunskap som visat sig i synen på undervisning har varit uppfattningen att kunskapsmönstren 
går att likna vid byggklossar; steg för steg ska undervisningen ge eleverna de ingående 
metoderna, vilka de sedan på egen hand kan ”bygga samman” för att kunna lösa mer 
avancerade problem. För matematikundervisningens del medför denna syn också att det bör 
finnas tydliga och klara mål att arbeta mot. Elevernas kunskaper kan bara prövas utifrån deras 
beteende och alltså blir frågor och prov naturliga metoder för att se om eleven nått målen. För 
att kunna analysera vilka eventuella byggstenar en elev har problem med bör undervisning, 
uppgifter och frågor, också vid förhör och prov, vara nedbrutna i sina beståndsdelar. 

2.2.2. En kognitivistisk kunskapssyn 

Kognitivismen som teoribildning har liksom behaviorismen sina rötter i det tidiga 1900-
talet, men fick genomslag i den pedagogiska debatten först under 1960-talet, och då delvis till 
följd av att den stod i opposition till behaviorismen. I samband med att behaviorismen alltmer 
kom att kritiseras för bristande intresse och förståelse för individens inre processer, framstod 
kognitivismen, som tog fokus på just dessa områden, som en allt mer intressant utgångspunkt 
för forskningen om kunskap och utbildning. 

En kognitivistisk kunskapssyn tar sin utgångspunkt i den rationalistiska tradition som 
alltsedan 1600-talet, genom bl.a. filosofen, naturforskaren och matematikern René Descartes 
arbeten34 haft stort inflytande i Europa. Rationalismen karakteriseras av synen att kunskap om 

                                                 
31 Jan Wyndhamn, Eva Riesbeck & Jan Schoultz, Problemlösning som metafor och praktik: studier av 
styrdokument och klassrumsverksamhet i matematik- och teknikundervisningen, Linköpings Universitet: 
Institutionen för tillämpad lärarkunskap, Linköping (2000), 77. 
32 I den engelskspråkiga forskningen behaviour, vilket också givit namn åt riktningen. 
33 Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 77ff. 
34 Tankar som i sin tur byggde vidare på idéer med rötter i antiken. 
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tillvaron utgår från intellektet, och inom kognitivismen studeras individens intellektuella 
processer, t.ex. varseblivning, minne, begreppsbildning och problemlösning.35 För att kunna 
förstå hur kunskapsprocessen fungerar måste man förutom relationen mellan den yttre miljön 
och beteendet också ta med de inre processer som ligger till grund för detta beteende, t.ex. 
”hur individer varseblir, tolkar och mentalt lagrar den information de mottar från sin 
omgivning”.36 Minnet, eller minnesfunktionen, har också en viktig roll i kognitivismens 
kunskapssyn. I likhet med behaviorismen håller den kognitiva forskningen fram repetition och 
övning som en metod att nå kunskap, men repetitionen fyller ur ett kognitivt perspektiv 
huvudsakligen en funktion som ett redskap och stöd. Till skillnad från behaviorismen ses inte 
kunskap som något som kan ”staplas på hög” utan den måste bearbetas och struktureras av 
individen innan den kan lagras. 

Utifrån dessa grundtankar har kognitivismen utvecklats i flera olika riktningar, kunskap kan 
t.ex. beskrivas som lagrad information som bildar representationer av verkligheten som 
förbinder de olika sinnenas minnesintryck till ett handlande som fyller en sökt funktion. En 
uppdelning i olika kunskapsnivåer kan också visa sig i ett åtskiljande av t.ex. ”veta vad”-
kunnande och ”veta hur”-kunnande.37 Under de senaste decennierna har den kognitiva 
forskningen alltmer inriktats mot ett metakognitivt forskningsperspektiv; d.v.s. studiet av 
individens kunskap och inflytande över kunskapsprocessen, ett perspektiv som återfinns 
också inom konstruktivistiska forskningsriktningar. 

Sett ur ett kognitivistiskt perspektiv bör matematikundervisningen innehålla likartade 
övningsuppgifter med en stegvis ökande svårighetsgrad vilket ger eleverna möjligheter att 
kontinuerligt omforma och lagra kunskaper på allt högre nivåer.38 Det går också att hitta 
paralleller mellan kognitivismens syn på kunskap och Platon och pythagoréernas syn på det 
abstrakta, logiska och rationella som en ”högre” form av kunskap i och med att de existerar 
bortom den ofta oordnade fysiska tillvaron; ”inom kognitivismen har det [...] betonats att en 
individ uppnår den högsta nivån av den intellektuellt tänkande när förbindelsen med ’den 
verkliga världen’ blir helt formell och då handlingar blir abstrakta begrepp som kan hanteras 
mentalt”39. 

2.2.3. En konstruktivistisk kunskapssyn 

Under de två senaste decennierna har den kognitivistiska kunskapssynen fått ökande 
konkurrens inom den didaktiska forskningen av ett konstruktivistiskt perspektiv på kunskap. 
Konstruktivismen som kunskapstradition har i likhet med behaviorismen och kognitivismen 
sina rötter i det tidiga nittonhundratalet, huvudsakligen genom Jean Piagets forskning, från 
1920-talet och framåt, men de konstruktivistiska grundtankarna har också beröringspunkter 
med andra perspektiv på kunskap, bl.a. John Deweys progressivistiska tankar från tidigt 1900-
tal.40 

Konstruktivismens popularitet har under det senaste seklet gått både upp och ner. Sitt första 
”genombrott” fick Piagets forskning på 1940-talet, men trots detta fick konstruktivismen inte 

                                                 
35 Begreppet kognitivism har sitt historiska ursprung i latinets cognitio betydande undersökning, kunskap, 
(Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=227433, 2004-06-02). 
36 Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 80. 
37 Ibid., 86. 
38 Se t.ex. Jerome Bruners kommentar till kognitivismens undervisningsidéer i Kulturens väv: Utbildning i 
kulturpsykologisk belysning, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg (2002) 12f. 
39 Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 87. 
40 En översikt av Deweys kunskapssyn ges t.ex. i Hartman, 160f. 
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något större inflytande på efterkrigstidens satsningar på skola och utbildning.41 Under 1960- 
och 70-talen framstod konstruktivismen vid sidan av kognitivismen som ett alternativ till den 
dominerande behavioristiska traditionen. Vid slutet av 1970-talet minskade dock intresset för 
konstruktivismen till förmån för kognitivismen, för att under 1980-talets senare del åter dyka 
upp i den pedagogiska diskussionen, denna gång med den konstruktivistiska kunskapssynen i 
fokus.42 

Ofta förknippas ”konstruktivism” med begrepp som ”helhetsperspektiv”, ”sammanhang”, 
”social-” och ”kulturell kontext”, begrepp vilka också har en viktig plats inom traditionen, 
men som ger en mycket förenklad och otydlig bild av konstruktivismen och dess teoretiska 
grundtankar. Konstruktivismen har också legat till grund för flera av dagens ståndpunkter i 
fråga om kunskap och undervisning, bl.a. genom förgreningar och nya riktningar som 
radikalkonstruktivism, socialkonstruktivism samt olika sociokulturella riktningar. Många av 
dessa har idag en stark position inom den didaktiska forskningen, och har i och med detta 
också blivit betydelsefulla influenser i diskussionen om skolans matematikundervisning. Det 
kan således vara motiverat att lite mer ingående studera konstruktivismens karakteristiska 
tankegångar. 

Till den konstruktivistiska traditionens djupast liggande tankar hör uppfattningen att 
individen skaffar sig, ”konstruerar”, kunskaper utifrån sina erfarenheter, ”i ett samspel mellan 
sinnesintryck och förnuft”43, d.v.s. påverkad av och återverkande på den sociala miljön 
omkring sig. Till skillnad från både behaviorismens och kognitivismens syn på kunskap som 
något objektivt, något som ”existerar” oavsett individen ”har” kunskapen eller inte, utgår 
konstruktivismen från ett individperspektiv och ser kunskaper som något relativt och 
personligt. I vårt ”kunskapande”, eller konstruerande av kunskap, påverkas vi alla av unika 
kombinationer av förhållandena omkring oss (förkunskaper, miljö, individuella egenskaper, 
o.s.v.). Ytterst i denna riktning står radikalkonstruktivismen44, representerad av bl.a. Ernst von 
Glasersfeld, med ståndpunkten att det egentligen inte går att veta något om verkligheten 
utanför den ”egenkonstruerade verklighet” utifrån vilken alla individer uppfattar sin tillvaro.45 
Denna gren av konstruktivism har till följd av detta också en, sett ur ett kunskapsteoriskt 
perspektiv, ”radikal” syn på kunskap; individen söker inte efter kunskap för att få kunskap om 
tillvarons ordning och struktur, utan i första hand för att lösa de konkreta problem hon/han 
står inför i tillvaron. Nya strukturer för förståelse, d.v.s. nya kunskaper, tvingas fram genom 
individens interaktion med sin omgivning och de nya krav och situationer som hon/han möter. 
Också forskaren Barbara Jaworski tog sin utgångspunkt i en radikalkonstruktivistisk 
kunskapssyn då hon studerade vad som egentligen sker i klassrummet under matematik-
lektionerna.46 Jaworskis forskning kan ses som ett exempel på en vanlig förskjutning inom 
konstruktivismen under det senaste decenniet mot ett ökat intresse för existensen av 
gemensamt konstruerade kunskaper. Jaworski beskriver matematikundervisningen utifrån tre 
kategorier som tillsammans utgör en helhet, ”the teaching triad”. I denna ”undervisningens 
triad” ingår dels skapandet av en stimulerande klassrumsmiljö i vilken eleverna aktivt får 
delta, dels att varje elev bemöts med kunskap, respekt och omsorg, dels att eleverna får arbeta 

                                                 
41 Ernst von Glasersfeld, ”Homage to Jean Piaget (1896-1980)”, http://www.oikos.org/Piagethom.htm, 
2004-08-11. 
42 Arne Engström, ”Inledning” i Engström, Arne (red.), Matematik och reflektion, Studentlitteratur, Lund (1998), 
12f. 
43 Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 88. 
44 Denna gren av konstruktivismen brukar också betecknas som kognitiv- eller individcentrerad konstruktivism, 
Källa: Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 91. 
45 Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 91. 
46 Ulla Runesson, Variationens pedagogik – skilda sätt att behandla ett matematiskt innehåll, Acta Universitatis 
Gothoburgensis, Göteborg (1999), 50. 
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med uppgifter som stimulerar dem.47 Övergången till en socialkonstruktivistisk inriktning 
grundar Jaworski på uppfattningen att kunskap inte kan betraktas som helt och hållet 
individuell. Speciellt i skolmiljön finns ett behov av gemensamt konstruerade referensramar 
att tolka och förhandla mening utifrån, ett behov av ”överenskommen” kunskap.48 Ytterst i 
denna riktning finns de forskare som går ytterligare ett steg i betonandet av kunskapens 
sociala natur och menar att man inte kan göra någon åtskillnad mellan sociala och individuella 
konstruktioner utan att de tillsammans utgör en grund för kunskap. Denna riktning inom 
konstruktivismen som har Vygotskij som huvudsaklig frontfigur, brukar också kallas för 
sociokulturell teori. Vygotskijs syn på kunskap liksom några av de viktigaste inslagen i en 
sociokulturell kunskapssyn kommer för åskådlighetens skull att behandlas i ett eget avsnitt. 

Konstruktivismen som kunskapsteori tar sin utgångspunkt i forskaren och psykologen Jean 
Piagets teorier om barnets psykologiska utveckling. Piagets forskning utgick i sin tur från den 
inom biologin ”gamla” idén att individen måste anpassa och omforma sina kunskaper till 
omgivningen för sin överlevnad49. Enligt Piaget konstruerar individen sin kunskap genom sitt 
handlande och sin interaktion med omgivningen. En mer generell kunskap uppnås då ”en 
handling interioriseras [för då] kan ett barn föreställa sig en handling utan att konkret utföra 
den”50. Kognitiva strukturer intar en viktig plats i denna teori och individen antas organisera 
sin kunskap genom två olika former av adaption, eller tolkning. Den ena formen, assimilation, 
går ut på att individen tolkar företeelser utifrån sina existerande kunskapsstrukturer. Den 
andra formen, ackommodation, behövs då individen inte har någon existerande 
tolkningsstruktur som ”fungerar”. Detta leder till en omstruktureringsprocess hos individen då 
existerande strukturer sammanförs till nya konstellationer i vilka företeelserna framstår som 
begripliga och meningsfulla, en ”adaptionsprocess” som pågår kontinuerligt i och med att 
individen interagerar med sin omgivning.51 I betonandet av förståelse och tolkning av 
företeelser har konstruktivismen således stora likheter med en kognitiv kunskapssyn. 

Ur Piagets tankar har den för konstruktivismen karakteristiska synen på kunskap som 
personlig och förnybar utvecklats (till skillnad från t.ex. behaviorismens syn på en objektiv 
och evig kunskap ”inbyggd” i tillvaron). Samtidigt medför denna syn på kunskap att individen 
livet igenom antas utveckla nya strukturer utifrån gamla, att vi för att kunna tolka och förstå 
företeelser hela tiden bygger på våra tidigare erfarenheter och tolkningar av verkligheten, 
vilket i sin tur medför att den sociala miljön (inte minst familjen) har betydelse för vilka 
kunskapsstrukturer som faktiskt skapas. Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv ses alltså 
kunskap som en i huvudsak individuell utvecklingsprocess som stimuleras och ges stöd, idéer 
och begrepp genom interaktionen med andra. Denna syn står delvis i opposition till den 
traditionella synen på t.ex. skolans undervisning som ett överförande eller förmedlande av 
vissa givna kunskaper. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv behövs skolans undervisning, men: 

Matematisk kunskap är inget som kan ges till barn. De utvecklar själva sina föreställningar om 
matematiska objekt och begrepp genom reflektion när de är engagerade i matematiska 
aktiviteter. Att reflektera över sina handlingar, över de erfarenheter man gör och att 
kommunicera dessa erfarenheter med kamrater och lärare är något av kärnan i matematik-
ämnet.52 

Piagets forskning innehåller också mer konkreta exempel på hur kunskap skapas i en 
undervisningssituation. Exempelvis ansåg han att kognitiva konfliktsituationer, d.v.s. ”direkt 
                                                 
47 Barbara Jaworski, ”Att undervisa i matematik: ett social-konstruktivistiskt perspektiv”, (1998 ), 118. 
48 Jaworski, ”Att undervisa i matematik: ett social-konstruktivistiskt perspektiv”, (1998), 108. 
49 Till föregångarna hör bl.a. Charles Darwins teorier om ”survival of the fittest” (den starkares överlevnad), se 
t.ex. Daniel Worster, De ekologiska idéernas historia, SNS Förlag, Stockholm (1996), 133f. 
50 Engström, ”Inledning”, (1998), 18. 
51 Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 89f. 
52 Arne Engström, ”Om bråken i den grundläggande matematikundervisningen”, (1998), 27. 
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konfrontation med andra elevers olika uppfattningar eller med vanliga vilseledande upp-
fattningar kan vara en metod att få en elev att reflektera”53. Eleverna kan också inspireras till 
reflektion av att göra översikter, sammanfattningar och tankekartor över sina kunskaper.54 

Vid sidan av Piaget har bl.a. den amerikanske pedagogen J. Bruner haft inflytande på 
skolans matematikundervisning. Under 1960-talet föreslog Bruner att undervisningen skulle 
följa en så kallad ”spiralprincip”, enligt vilken vissa moment skulle återkommer periodvis i 
inlärningsgången.55 Undervisningen skulle bestå dels av repetition, dels av fördjupning, men 
skulle till skillnad från behaviorismen inte vara ett ”nötande” av korrekt handlande, utan en 
varierad följd av successiva fördjupningar i ökande svårighetsgrad. Också Piaget höll fram 
repetitionen som något som trots allt var viktigt för kunskapskonstruerandet. Om en elev kan 
tolka företeelser i klassrummet utifrån en existerande kognitiv struktur kommer denna 
struktur att införlivas i elevens kunskaper vilket gör att eleven förmodligen försöker tolka 
utifrån samma struktur vid liknande företeelser, med följden att hon/han utvecklar kunskaper 
som går att generalisera till ett flertal olika situationer.56 

Piaget intresserade sig i sin senare forskning allt mer för de individuella inslagen i 
kunskapsprocessen och menade att: ”each time one prematurely teaches a child something 
that he could have discovered for himself, that child is kept from inventing it and 
consequently from understanding it completely”57. Genom att betona att barnen aktivt måste 
få undersöka, experimentera och på egen hand komma fram till en förståelse genom egna 
frågor, förankrar Piaget de kognitiva processer som ligger till grund för kunskap med den 
konstruktivistiska uppfattningen att kunskapen konstrueras av individen till stor del beroende 
av individuella förhållanden, t.ex. tidigare erfarenheter, ålder m.m.58 

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv fokuserar, som namnet antyder, i högre grad på 
betydelsen av sociala aspekter i individens konstruerande av kunskap utifrån kognitiva 
strukturer. Det finns flera mindre riktningar och teoribildningar inom konstruktivismen som 
betonar kunskapens sociala natur, men i denna uppsats får ”socialkonstruktivism” 
representeras av den riktning som huvudsakligen uppstod som en reaktion på radikal-
konstruktivismens syn på kunskap som en helt igenom relativ och individuell process. 
Socialkonstruktivister ansluter i de flesta frågor till Piagets konstruktivistiska tankar men 
anser att teorin måste vidareutvecklas ifråga om kunskapens sociala natur. Piagets och 
(framförallt) radikalkonstruktivisternas betonande av kunskap som personlig medför problem, 
inte minst för studiet av t.ex. skolans matematikundervisning. Dels medför tanken att alla 
elever konstruerar en individuell kunskap att det blir svårt att bedöma om elever delar några 
gemensamma kunskaper, dels blir det problematiskt att diskutera undervisningens syften och 
mål genom att lista kunskaper som eleverna ska nå. 

Ett socialkonstruktivistisk perspektiv karakteriseras av uppfattningen att individen ingår i en 
social kontext, men att kunskap och fakta ”definieras” genom interaktionen i sociala 
gemenskaper; att ”se på ett problem från olika håll, att tillsammans med andra tilldela något 
en mening och att förhandla om en lösningsmetod kan underlätta kunskapsbyggandet.”59 Men 
för den skull kan man inte dra slutsatsen att det finns en för alla överenskommen ”sann” 
kunskap. Skilda miljöer kan fungera som förmedlare av olika definitioner och ”sanningar”. 
Ett klassrum kan t.ex. utgöra en helt egen social kontext för kunskap.60 

                                                 
53 Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 93. 
54 Ibid., 93 
55 Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 90. 
56 Ernst von Glasersfeld, ”Kognition, kunskapskonstruktion och undervisning”, (1998), 42f. 
57 Säljö. Roger, Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv, Bokförlaget Prisma, Stockholm (2000), 58. 
58 Ibis., 61. 
59 Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 94. 
60 Engström, ”Konstruktivismen – några reflektioner”, (1998), 147. 
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Inom socialkonstruktivismen har samtalet en central plats, speciellt då det handlar om 
undervisning: 

Genom meningsutbyten underhandlar eleverna om nya synpunkter som leder till att delade 
(gemensamma) meningar utvecklas [...] vad eleven vet har förhandlats och prövats tillsammans 
med andra.61 

Sett till innehållet i undervisningen medför ett socialkonstruktivistiskt perspektiv framförallt 
en ökad fokusering på elevernas egna frågor och intressen. Genom att ta vara på ”riktiga” 
problem i sin naturliga kontext, elevernas egen vardag, kan de sociala inslagen i kunskaps-
konstruerandet utnyttjas. 

Engström sammanfattar i tio punkter några ”följder” som ett konstruktivistiskt perspektiv på 
kunskap får för skolmatematiken. En sådan undervisning:62 

2.2.4. En sociokulturell kunskapssyn 

Den forskare som under de senaste decennierna kanske haft det allra största inflytandet på 
den didaktiska forskningsdebatten kring skolans utformning har varit den ryske psykologen 
Lev Vygotskij. Vygotskij var verksam under det tidiga 1900-talet, men hans idéer fick sitt 
stora genomslag under 1980-talet, då flera av hans böcker översattes från ryska till många 
andra språk. Vygotskijs tankar om kunskap skiljer sig från den tidigare beskrivningen av 
social-konstruktivism genom att inte göra någon tydlig åtskillnad mellan individens 
konstruktiva aktivitet och de sociala processerna.63 Ur ett sociokulturellt perspektiv64 ses de 
sociala och individuella processerna stå i ett ömsesidigt och oskiljbart beroendeförhållande. 

                                                 
61 Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 95. 
62 Engström, ”Inledning”, (1998), 13f. 
63 Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 96. 
64 Jag har valt att hålla mig till beteckningen sociokulturellt perspektiv för att göra det lite enklare att hålla de 
olika riktningarna åtskilda. Denna riktning kallas ibland för kulturhistoriskt perspektiv. Dessutom förekommer 

• utgår från en uppfattning att eleven använder sig av det han/hon redan vet för att 
utveckla personligt meningsbärande lösningar, 

• stimulerar eleverna till att reflektera över sina matematiska aktiviteter, 

• kännetecknas av ett stort inslag av laborativa aktiviteter som möjliggör för eleverna 
att konstruera sin egen matematik, 

• ger ett stort utrymme åt gruppdiskussioner, som låter eleverna bryta sina 
uppfattningar mot andras, utvecklar elevernas förmåga att motivera och bestyrka sina 
idéer, 

• ser lärandet som en problemlösande aktivitet, där elevernas egna frågeställningar och 
sätt att formulera problem ges ett stort utrymme, 

• förankras i elevernas verklighet, inte i påhittade situationer, 

• ger eleverna möjligheter att bygga upp sin egen matematik; matematiska symboler 
och algoritmer bygger på de som elevernas [sic] spontant utvecklar och formaliseras 
efterhand, 

• betonar kreativa aktiviteter som tillåter eleverna att utveckla sina möjligheter istället 
för att producera ett givet svar, 

• presenterar problemlösande aktiviteter som är öppna, som stimulerar till att arbeta 
fram olika lösningar, 

• ser matematik som en kulturell och social yttring. 
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Utifrån ett sociokulturellt perspektiv antas våra kunskaper påverkas av och återverka på den 
omgivande miljön. Denna interaktion sker genom mediering, d.v.s. via kulturella verktyg, 
eller redskap. Enligt Vygotskij har ”all intellektuell utveckling inkluderande minne, 
uppmärksamhet, perception, tänkande, medvetenhet osv. [...] sitt upphov i det interpersonella 
(sociala)”65. Med detta menas att det vi uppfattar som kunskap har sitt ursprung i samspel 
mellan individer och att dessa erfarenheter blir till kunskaper först då de ”internaliseras” till 
tankar och begrepp hos individen, d.v.s. vår tillvaro utgör grunden för all vår kunskap, vilket 
också förklarar varför det ”yttre” och det ”inre” inte går att skilja åt. 

Under historiens gång har folk utvecklat redskap för att utforska och hantera tillvaron, dessa 
kulturella ”verktyg” kallar Vygotskij för medierande artefakter, och syftar då på ”de resurser, 
såväl språkliga (eller intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till och som vi använder 
när vi förstår vår omvärld och agerar i den”66. Vid sidan av fysiska verktyg som t.ex. datorer 
ingår också t.ex. språk och vetenskaper, inte minst matematiken. Dessa verktyg överförs 
sedan från generation till generation genom utbildning, i vilken det likaså finns inneboende 
sociokulturella mönster och kunskap. Detta i sin tur medför att vi dessutom behöver verktyg 
för att kunna föra kunskapen vidare, för att kunna utbilda.67 

De medierande artefakterna kan vara av olika slag, dels finns det fysiska eller mekaniska, 
dels semiotiska (eller teckenbaserade), framförallt språket men också t.ex. aritmetik och 
algebra hör till dessa. De semiotiska artefakterna ”fungerar som medierande redskap å ena 
sidan mellan individ (det inre) och miljö (det yttre) och å andra sidan när högre psykologiska 
processer utvecklas inom en individ”68. Språket omfattar både den talade och skriftliga 
interaktionen och ”binder därmed samman människor oberoende av avstånd och tid och 
möjliggör kommunikation mellan generationer”69. Skillnaden mellan ett socialkon-
struktivistiskt och ett sociokulturellt perspektiv kan huvudsakligen beskrivas som att 
kunskapen ur det senare ses som formad inte endast av vår ”kognition” av nuet utan lika 
mycket av det historiska arv vi förvaltar genom våra medierande redskap; ”språket återspeglar 
inte verkligheten utan kunskapen är ’konstituerad’ i diskursiva praktiker”.70 Inte minst av 
denna anledning blir det ur ett sociokulturellt perspektiv viktigt att ha kunskap om hur olika 
begreppsbetydelser kan tolkas av olika individer och vilka kulturella antaganden som finns 
”inbyggda” i våra begrepp, för samtidigt som det existerar ett kulturellt arv så sker hela tiden 
också förhandlingar och nytolkningar som följd av vår sociala interaktion. 

För matematikundervisningens del medför en sociokulturell syn på kunskap att eleverna 
måste skaffa sig vissa (historiska) grundkunskaper om matematikens språkliga begrepp för att 
kunna tolka och skapa förståelse och kunskap. Precis som många områden inom matematiken 
har sin bakgrund i försök att lösa konkreta problem i vardagen, har begreppen sitt ursprung ”i 
det konkreta och går vidare ’uppåt’ [...] mot det abstrakta och generella”.71 Skolan har i 
uppgift att sammanföra elevernas spontana, vardagliga begrepp med matematikens 
vetenskapliga, akademiska begrepp. Fungerande möten som överför de redskap till eleven 
som hon/han behöver för att lösa ett problem, t.ex. tankemönster, sker i det Vygotskij kallar 
”zonen för proximal utveckling”. Med dessa redskap kan hanterandet av problemet 
internaliseras till individuell kunskap. 

                                                                                                                                                         
det ofta att denna gren av konstruktivismen tillsammans med andra grenar av konstruktivism med fokus på de 
sociala inslagen av kunskapsprocessen går under samlingsbeteckningen socialkonstruktivism. 
65 Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 98. 
66 Säljö, 20. 
67 Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 99. 
68 Ibid., 99. 
69 Ibid., 100. 
70 Ibid., 100. 
71 Ibid., 101. 
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Ett genomgående drag hos Vygotskij och många forskare som utgått från hans teorier, har 
varit det stora intresset för studiet av samtalet som ”medierande verktyg”. Enligt Vygotskij är 
förståelsen av dessa grundläggande former av mänskligt symbolbeteende viktig, för vid sidan 
av att knyta psykologisk utveckling till kulturell utveckling representerar de också rötterna till 
mer avancerade färdigheter.72 Samtidigt går inte Vygotskij så långt att han ansluter till någon 
form av rekapitulationsteori73, d.v.s. att hela vår historiska utveckling reproduceras i barnets 
utvecklingsprocess.74 

Inom den nordiska didaktiska forskningen återfinns det sociokulturella perspektivet och 
intresset för samtalet bl.a. i Roger Säljös Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv 
(2000), i vilken Säljö argumenterar för att se lärande som en situerad praktik. Visserligen har 
skolan en viktig roll för våra kommande generationer, men kunskaper förmedlas långtifrån 
endast i skolan, menar han. En av grundtankarna hos Säljö går ut på att kunskaper skapas, 
återskapas och förnyas överallt i sociala miljöer bara det förekommer något slags samtal eller 
handlingar. Han menar att: 

[...] det är väsentligt att inse att vardagliga praktiker i den myriad av kommunikativa och fysiska 
aktiviteter som samhället utgör i sig innehåller en pedagogik. Och denna är många gånger 
betydligt mer övertygande än formell undervisning.75 

Ett studium av vilka kunskaper som t.ex. skolelever får med sig vidare i livet bör enligt 
Säljö ske utifrån tre olika, men samverkande utgångspunkter: 

1. utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap 

2. utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 

3. kommunikation och de olika sätt på vilket [sic] människor utvecklat former för samarbete i 
olika kollektiva verksamheter.76 

Som exempel på att vi också måste ta med kommunikationen i en studie av hur kunskaper 
byggs upp, diskuterar Säljö hur kunskap traditionellt ofta setts som något genomgående 
positivt, men att det naturligtvis också finns ”dåliga” kunskaper, exempelvis fördomar, 
resursslöseri o.s.v., och att man inte får tappa bort att skolmiljön också kan stimulera till 
oönskade kunskaper.77 De olika faktorer som påverkar våra tolkningar och handlingar i form 
av materiella, teoretiska och språkliga förhållanden sammanfattar Säljö med begreppet 
kultur78. Språket intar en viktig roll vid förmedlandet av denna kultur då dess möjligheter ”att 
utveckla diskurser om omvärlden är ett av de mest påtagliga sätt genom vilket människan 
samlar erfarenheter och omskapar sin verklighet”79. Språket har ett inneboende kulturellt 
innehåll. Detta betyder att språket också förmedlar ett historiskt innehåll. Till skillnad från 
kunskaper i hemmet och på fritiden, som ofta förmedlas genom observation, efterapning och 
deltagande i fysiska aktiviteter, karakteriseras skolans undervisning ofta av dekontextualise-
ring, d.v.s. kunskaperna plockas ut ur sin naturliga förekomstmiljö i både tid, rum och 

                                                 
72 Anne Cathrine Thurmann-Moe, ”Den historiska dimensionen i Vygotskijs teori”, (1998), 127. 
73 Om rekapitulation se t.ex. Thompson, ”Historiens roll i matematikundervisningen eller Retorikens återkomst, 
(1986), 30ff. 
74 Anne Cathrine Thurmann-Moe, (1998), 127. 
75 Säljö, 13. 
76 Ibid., 22f. 
77 Ibid., 27f. 
78 Med Säljös egen definition: ”den uppsättning idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som vi 
förvärvar genom interaktion med omvärlden. I kulturen ingår också alla de fysiska redskap – artefakter – som 
hela vår vardag är fylld av – olika verktyg, instrument för mätning, vägning och liknande, olika former av 
informations- och kommunikationsteknologi, fortskaffningsmedel och annat” . Källa: Säljö, 29. 
79 Säljö, 35. 
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aktivitetsform.80 En följd av detta blir att språket, och dess inneboende historieinnehåll, har en 
extra viktig betydelse då det handlar om den kunskapsförmedling som sker i skolan. 

Att de olika konstruktivistiska riktningarna trots allt har mycket gemensamt kan visas med 
bl.a. forskaren Paul Ernests socialkonstruktivistiska beskrivning av matematikunder-
visningens bakomliggande filosofi, The philosophy of mathematics education (1991). I likhet 
med Säljö utgår Ernest i sin forskning från uppfattningen att matematikens ”sanningar” 
konstruerats i mötet mellan vetenskap, språk, kultur och samtycke.81 I beskrivningen av 
matematikundervisningens former och syfte gör Ernest en översiktlig indelning i fyra centrala 
frågor/områden: 

• The Philosophy of Mathematics  • The Nature of Learning 

• The Aims of Education    • The Nature of Teaching.82 

Dessa områden svarar mot forskningens centrala frågor, dels vad som omfattas av begreppet 
matematik och vilka uppfattningar om dess innehåll som förekommer, dels vilka 
uppfattningar (kunskapssyn, m.m.) som påverkar hur matematikundervisningen går till och 
vilka mål undervisningen syftar till, dels vilka antaganden och uppfattningar som genom 
historien haft inflytande över hur matematik undervisas. I synen på ”vad” som bör 
kategoriseras som ”matematik” går det att spåra likheter mellan Ernest och bl.a. Lakatos. I 
likhet med Lakatos anser Ernest (i enlighet med en socialkonstruktivistisk kunskapssyn) att 
matematiken, i likhet med andra vetenskaper, inte kan studeras isolerat från sitt kulturella, och 
därmed historiska, ursprung: 

Much more should fall within the scope of the philosophy of mathematics than merely the 
justification of mathematical knowledge, provided through its reconstruction by a foundationist 
programme. Mathematics is multi-faced, and as well as a body of propositional knowledge, it 
can be described in terms of its concepts, characteristics, history and practices.83 

Ett sociokulturellt perspektiv medför också att språket ges en central roll för kunskaps-
konstruerandet; betraktad som en social konstruktion bygger matematiken till stor del på sam-
tycke, förhandlingar och överenskommelser om vad som ska utgöra vetenskapens ramar och 
normer, finns det ingen ”evig” matematisk kunskap: 

The social constructivist view is that mathematical entities have no more permanent and 
enduring self-subsistence than any other universal concepts such as truth, beauty, justice, good, 
evil, or even such obvious constructs as ’money’ or ’value’.84 

Det finns ingen garanti för att en matematisk sanning för alltid består eftersom den bygger 
på en verklighet som hela tiden utvecklas och konstrueras om. Ernest ”sammanfattar” några 
av de viktigaste konsekvenserna av att studera skolmatematiken ur ett sociokulturellt 
perspektiv genom att i fyra punkter ange kriterier för undervisningen. I dessa punkter ingår 
matematikens historiska dimension som en både ofrånkomlig och betydelsefull beståndsdel: 

• School mathematics for all should be centrally concerned with human mathematical problem 
posing and solving. 

• Inquiry and investigation should occupy a central place in the school mathematics 
curriculum. 

                                                 
80 Ibid., 40f. 
81 Paul Ernest, The philosophy of Mathematics Education, The Falmer Press, London (1991), 42. 
82 Ibid., xiif. 
83 Ibid., 25. 
84 Ibid., 57. 
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• The fact that mathematics is a fallible and changing human construction should be explicitly 
admitted and embodied in the school mathematics curriculum. 

• The pedagogy employed should be process and inquiry focused, or else the previous 
implications are contradicted.85 

Som ett exempel på en forskningsinriktning inom konstruktivismen kan den 
matematikdidaktiska forskningstraditionen RME tas upp. RME, Realistic Mathematics 
Education, som har sitt ursprung i Nederländerna och har som en av sina mest kända 
företrädare och grundare H. Freudenthal. RME utgår i sina grundidéer från ett socialt 
konstruktivt perspektiv, men skiljer sig huvudsakligen ifrån detta genom att utnyttja 
verklighetsanknutna problem och frågeställningar, d.v.s. elevernas förförståelse och kunskap, 
till att ta sig vidare till en generell, mer formell och med matematiska begrepp uttryckt 
kunskap. En vanlig presentation av RME brukar vara att den förordar realistiska och 
verklighetsanknutna matematikproblem. Marja van den Heuvel-Panhuizen, en av de forskare 
som företräder riktningen, menar att en mer korrekt beskrivning är att betona att 
undervisningen ska vara ”realiserbar” eller föreställningsbar86, i betydelsen att eleverna 
”förstår” och kan relatera till problemet, snarare än att det har sann verklighetsanknytning. 
Van den Heuvel-Panhuizen sammanfattar innehållet i RME med sex principer, vilka alla har 
en viktig plats i undervisningen, dessa är: activity principle, reality principle, level principle, 
inter-twinement principle, interaction principle och guidance principle. Dessa principer 
samverkar och har stora likheter med konstruktivismen i det att RME betonar behovet av att 
eleverna aktivt deltar och bidrar i undervisningen, vilken således måste utgå ifrån och bygga 
vidare på elevernas existerande kunskaper (bl.a. i fråga om språk och begrepp och 
matematikproblem de kan relatera till). Ytterligare en likhet med konstruktivismen har RME i 
sin syn på matematiken som en helhet; undervisningen ska inte delas upp i skilda områden 
utan så långt det går bör eleverna få arbeta med "rika" problem i vilka de får dra nytta av både 
nya och gamla kunskaper. Den sista punkten, guidance principle, skiljer enligt van den 
Heuvel-Panhuizen RME ifrån konstruktivismen, då man inte får förlita sig på att eleverna på 
egen hand kan nå den kunskapsnivå skolan ska ge. Hon menar att en stor del av ansvaret att 
leda eleverna vidare till högre, mer abstrakt och formell matematik fortfarande vilar på läraren 
och vad hon/han tar med in i undervisningssituationen.87 Van den Heuvel-Panhuizen 
beskriver den genomgående synen hos en av RMEs grundare och frontfigurer, Freudenthal, 
som ansåg att ”mathematics must be connected to reality, stay close to children and be 
relevant to society, in order to be of human value”.88 

Sett ur ett ”RME-perspektiv” bör alltså skolans undervisning inte endast låta eleverna möta 
problem de kommer att möta i sitt framtida vardagsliv; problemen måste också vara sådana att 
eleverna kan förstå och relatera till samtidigt som de dessutom bör ge eleverna en grund för 
vidare matematikstudier. 

                                                 
85 Ernest, 283. 
86 Van den Heuvel-Panhuizen använder engelskans ”to imagine” vilket i holländsk översättning blir ”zich 
realiseren” (på svenska ung. ”konkretiserbar”), vilket varit betydelsen som givit namn åt RME. 
87 Van den Heuvel-Panhuizen, Marja, Mathematics education in the Netherlands: A guided tour (2000), 
http://www.fi.uu.nl/en/rme/TOURdef+ref.pdf, 2004-04-17, 5ff. 
88 Van den Heuvel-Panhuizen, Marja, Mathematics education in the Netherlands: A guided tour (2000), 
http://www.fi.uu.nl/en/rme/TOURdef+ref.pdf, 2004-04-17, 3. 



21 

2.3. Ett vetenskapsteoretiskt perspektiv på historiens betydelse för kunskap 

2.3.1. En heuristisk modell för kunskap 

Sociologen Johan Asplund presenterar i Teorier om framtiden (1979) en modell för de 
samband som ligger till grund för den vetenskapliga forskningen. Asplund vill med modellen 
lyfta fram behovet av ett ”djupare” perspektiv inom forskningen då ”en kritisk förståelse av 
ett vilket som helst socialt fenomen förutsätter, att man går utöver just detta fenomen. 
Fenomenet måste sättas in i ett sammanhang – ett sammanhang som möjliggör jämförelser.”89 

Den modell som Asplund presenterar riktar framförallt kritik mot den vetenskapshistoriska 
tradition som omfattar både historiska översikter av vetenskapernas utveckling och biografier 
över enskilda forskare och vetenskaper. Trots att denna forskning behandlar områden med ett 
historiskt ursprung arbetar författarna enligt Asplund allt för ofta ”oteoretiskt” och utan 
”några explicit formulerade antaganden om idéhistoriens natur, t.ex. antaganden om den 
principiella beskaffenheten av idéhistoriska samband, mönster och händelsekedjor.”90 
Vanligtvis innehåller dagens forskning en ”obligatorisk” historisk bakgrund som, utöver att 
den ger en hint om var någonstans inom forskningen man befinner sig, knappast kan ses som 
betydelsefull för förståelsen av innehållet i den aktuella forskningen.91 Den modell som 
Asplund presenterar utgår ifrån en heuristisk92 grundsyn och han betonar att de samband han 
lyfter fram mellan olika historiska företeelser inte måste vara oomtvistat sanna för att vara till 
nytta; framförallt syftar modellen till att leda vidare till nya teorier och fakta. 

Modellen innehåller i sin enklaste form tre nivåer, eller dimensioner. Den översta nivån 
kallar Asplund den diskursiva nivån, och denna består av de tankegångar eller ”diskurser” 
som relativt enkelt går att lyfta ut ur t.ex. en skriven text. Beteckningen diskurs syftar i sin tur 
tillbaka på den underliggande nivån, tankefigurernas nivå. En tankefigurer kan vara ett 
begrepp eller ett komplex av begrepp, och behövs för att vi ska kunna diskutera och beskriva 
företeelser och tankar. En diskurs kan i sin tur beskrivas som en serie relationer mellan olika 
tankefigurer, med andra ord som en diskurs ”över tankefigurer”.93 Detta betyder emellertid 
inte att den måste handla om tankefigurerna, men den måste ta sin utgångspunkt i de idéer 
som ”bygger upp” dessa. Samtidigt kan det också vara så att diskursens och tankefigurernas 
innehåll faktiskt sammanfaller (vilket de, enligt Asplund, oftast också gör). I modellens 
understa nivå, ”basen”, återfinns de materiella förhållanden och de villkor de skapar. 

Asplunds modell utgår ifrån och har stora likheter med den marxistiska beskrivningen av 
tillvaron som uppdelad i dels en överbyggnad bestående av bl.a. tankegångar, dels en 
materiell grundval dit egendomsformer och sociala existensbetingelser hör. I Asplunds modell 
svarar överbyggnaden mot den diskursiva nivån, men till skillnad från Marx menar han att 
tankegångarna inte står i ett direkt på- och återverkansförhållande till basen, utan att 
överföringen mellan de båda nivåerna förmedlas via en tredje nivå, tankefigurernas nivå. 

Asplunds kritik av dagens vetenskaper går i stora drag ut på att en stor del av forskningen 
befinner sig på en genomgående diskursiv nivå, men trots detta försöker komma fram till 
skillnader och avvikelser mellan olika begrepp utan att gå tillbaka till vad de i sin tur bygger 
                                                 
89 Johan Asplund, Teorier om framtiden, Liberförlag, Stockholm (1979), 146. 
90 Asplund, 148. 
91 Ibid., 146. 
92 heuristi´k: (av grek. heuri´ska 'finna', 'upptäcka'), dels metod för att upptäcka eller bilda ny relevant kunskap, 
dels läran om sådana metoder, (Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=202570, 
2004-06-03). 
93 Asplund, 158. 
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på för tankefigurer eller vilka sociala villkor och materiella förhållanden som ligger till grund 
för att de överhuvudtaget utvecklats. Enligt honom går det dock knappast att dra några 
djupare slutsatser om företeelser och skeenden enbart utifrån skillnader på den diskursiva 
nivån. Ett av de centrala inslagen i modellen går ut på att två diskurser som ytligt sett liknar 
varandra, vid en djupare studie kan visa sig vara helt oförenliga p.g.a. de har sitt ursprung i 
olika tankefigurer, och vice versa, två diskurser som kan verka helt åtskilda men utgår ifrån 
identiska tankefigurer har förmodligen mycket gemensamt bara man analyserar dem 
djupare.94 

I figuren ovan skulle alltså den diskurs D3 som går tillbaka på följden T1, B2, T3, vid en 
djupare analys inte vara förenlig med den (ytligt sett lika) diskurs D3 som går tillbaka på 
följden B1, T2, B3, T3. Detta beror framförallt på att medan diskurserna kommer och går och 
konkurrerar om utrymmet, så finns det bara ett litet antal tankefigurer. Dessa ligger ofta 
outtalade (”osynliga”) i bakgrunden och tenderar att vara mer långlivade; Asplund talar om 
tankefigurernas inneboende ”tröghet”. De olika nivåerna utövar hela tiden inflytande på 
varandra och ”tankefigurerna påverkar diskurserna, men diskurserna kan i sin tur påverka 
tankefigurerna. Basen påverkar tankefigurerna, men tankefigurerna kan i sin tur påverka 
basen”95. 

Ur ett matematikperspektiv skulle Asplund modell kunna tolkas som för att ”förstå” 
matematiken måste man gå utanför den diskursiva nivå som innehåller det språk och de 
begrepp med vilka matematikens teorem och metoder byggs upp. Man måste för att verkligen 
kunna förstå metoderna gå tillbaka till de tankegångar som ligger till grund för detta 
matematiska språk, vilket i sin tur har kopplingar till faktiska matematiska problem och 
materiella förhållandet. Kunskap förstås genom att den placeras i en både teoretisk och 
materiell kontext. Samtidigt medför Asplunds modell att de diskurser som ”överlever” endast 
kan göra detta om de har stöd i tankefigurer och materiella förhållanden, d.v.s. matematik som 
inte fyller någon ”nytta” och inte har stöd i matematiska resonemang borde inte kunna bli 
speciellt långlivad. 

I ”Historiens roll i matematikundervisningen eller Retorikens återkomst” (1986) redogör Jan 
Thompson för en syn på matematikundervisningens innehåll som innehåller många likheter 
med Asplunds modell. Thompson utgår från Stephen Toulmins96 vetenskapsteoretiska 
forskning, som fokuserar på historiens betydelse för vetenskapernas utveckling. 
Huvudintresset riktas mot de processer som medverkar till att ledande tankar byts ut mot nya 
tankar. Toulmin menar t.ex. att nya idéer inte alltid måste vara ”nya”. Till skillnad från många 
andra forskare, bl.a. Karl Popper, anser han inte att nya framsteg behöver betyda att gamla 
teorier måste förkastas. I likhet med Kuhn anser han att vetenskapliga teoriers livskraft inte 

                                                 
94 Asplund, 150. 
95 Ibid., 156. 
96 Toulmin tillhör den grupp av forskare (Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Imre Lakatos m.fl.) som på 1960-
talet, framförallt i USA och England, argumenterade för att vetenskapsteori och vetenskapshistoria inte går att 
studera var för sig utan måste studeras som ett större system av idéer återverkande på varandra. Källa: Ingemar 
Nilsson, ”Vetenskapshistoria: Att studera vetenskapens förändring”, (1999), 106. 
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endast står i förhållande till huruvida de håller för falsifikation97, utan att de ingår i socialt 
samspel och har någon slags förankring i andra tankegångar och förhållanden i tillvaron. I 
mötet med andra begrepp går vissa begrepp under medan andra består. Toulmin menar 
emellertid att den vanligaste följden av sådana möten blir att begrepp omtolkas och ges en ny 
mening.98 

Thompson drar en parallell mellan ovanstående tankar och matematikundervisningens 
pedagogiska egenskaper. Matematiken borde inte betraktas som en genomgående kumulativ 
vetenskap, som kontinuerligt byggs om och på med nya kunskaper, utan som en historiskt 
betingad verksamhet av kunskaper som grundar sig på våra praktiska behov. Sett ur ett skol- 
och undervisningsperspektiv, menar Thompson, medför detta att matematikens historiska 
bakgrund borde betonas mer. Vid en första anblick kan det vara svårt att förstå de gamla 
grekiska och romerska matematikernas problemlösningar och bevis, men enligt Thompson 
kan sådana historiska exempel fungera som viktiga redskap för elevers förståelse. Att vi har 
svårigheter att direkt förstå flertalet av historiens exempel beror huvudsakligen på att de 
antika matematikernas tolkning och uppfattning av problemet liksom hur de tog sig an 
problemet, skiljer sig från hur vi uppfattar, tolkar och tar itu med samma problem. Men går 
man ner på en djupare nivå, (förbi den ytterst liggande diskursen, för att återknyta till 
Asplunds modell) så återfinns tankar och problem som inte förändrats i någon större grad 
eftersom de svarar mot ”evigt” aktuella och konkreta problem i tillvaron. 

Thompson menar att det finns mycket att vinna på att gå tillbaka till matematikens ”rötter” 
och studera matematiken ur ett begreppshistoriskt perspektiv, då ett sådant: 

• Visar att matematiken inte är kumulativ utan en historiskt betingad verksamhet vars innebörd är en 
reorganisation av begreppskunskap knuten till några fundamentala problemställningar av typen ’Hur många?’, 
’Hur mycket?’ etc. 

• Uppmärksammar processen mer än produkten, den matematiska upptäcktens logik mer än den matematiska 
legitimationens [...] och därmed riktas uppmärksamheten mot den så att säga privata sidan av inlärning på 
bekostnad av den offentliga, som gäller produkten (vilken naturligtvis inte är ointressant). 

• Stämmer till pedagogisk reflektion. Man får en uppfattning om vilka svårigheter människan haft att 
övervinna i sina försök att erövra begreppen och därmed ett motiv att fundera över möjliga svårigheter eleverna 
har i mötet med begrepp och metoder. En effekt är den ökade respekten för andra sätt att tänka än det egna 
inlärda, för andra kulturers tankeformer, och för elevernas, som i begreppsmässiga avseenden i mycket är en 
främmande kultur. 

• [...] innebär en källa till information och ett incitament till metodisk förnyelse. Detta sammanhänger med att 
historien ger en väg (stundom flera, som t ex i fråga om infinitesimalkalkylen under 1600-talet) mot 
ifrågavarande begrepp. Och finner man att det någonstans i utvecklingen varit en ovanligt seg och långvarig 
begreppslig kamp (exempel: talbegreppet, derivatan, funktionsbegreppet, kontinuitetsbegreppet), så kan man 
misstänka att de svårigheter som låg bakom också är svårigheter för våra elever. Begreppsstudier ger sålunda 
alternativa ansatser till undervisning av enskilda moment. 

• Ger läraren anledning att fundera över elevernas initiala uppfattningar rörande ett visst fenomen eller 
begrepp [...]. 

• Det matematiska tänkandet, i den mån det inte bara är en reproduktion, är heuristiskt. Den logiska 
stringensen kommer (ibland mycket långt) efteråt. Under 1600- och 1700-talen var matematiken också i sin 
redovisande fas föga stringent. Först mot slutet av 1800-talet fick begreppen en fast förankring genom 
stringenta definitioner (gränsvärde, kontinuitet, reellt tal m m.)99 

 
                                                 
97 I Poppers vetenskapsteori fungerar falsifikationen (bevisandet av något som falskt och obrukbart ur 
vetenskapssynpunkt) som den metod som står bakom den vetenskapliga utvecklingen mot allt sannare kunskaper 
Källa: Skirbekk, Gunnar och Gilje Nils, Filosofins historia, Bokförlaget Daidalos, Göteborg (1993), 718ff. 
98 Jan Thompson, ”Historiens roll i matematikundervisningen eller Retorikens återkomst”, i Marton, Ference 
(red.), Fackdidaktik, Volym III, Studentlitteratur, Lund (1986), 12f. 
99 Thompson, ”Historiens roll i matematikundervisningen eller Retorikens återkomst”, 21f. 
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Den viktigaste punkten, är enligt Thompson emellertid denna: 
För en matematiklärare är det angeläget att han eller hon själv har en egen, delvis subjektivt 
upplevd, föreställning om matematiska begrepp och operationer. På grundval av en sådan finns 
då möjlighet att välja lämpliga medel för undervisningen100. 

2.3.2. Matematiken som en historia av problem och paradigmskiften 

I slutet av 1950-talet konstaterade George Polya, professor i matematik, att matematik av 
många ses som en samling metoder och fakta som måste pluggas in. Många gånger 
förekommer denna syn tillsammans med uppfattningen att matematikens metoder och fakta 
ligger på ett så högt teoretiskt plan att man som individ knappast kan ”förstå” dem eller pröva 
sig fram till egna metoder. Polya menar emellertid att detta inte håller som argument eftersom 
vi i vardagen både frivilligt och ofrivilligt ofta står inför både opraktiska och onormala 
problem för vilka det varken finns givna metoder eller standardlösningar.101 Enligt Polya 
handlar mycket av svårigheterna inom matematiken om avsaknad av en fungerande metod för 
problemlösning.102 

Problemlösning handlar, enligt Polya, i stora drag om att isolera och definiera sitt problem 
och sedan göra up en plan för hur det skall lösas. Till problemlösningsprocessen hör också 
utnyttjandet av lösningar till liknande problem liksom reflektion kring resultatet. För att 
eleverna ska kunna utveckla en tro på sin egen förmåga att lösa matematiska problem behövs 
genomgångar, varierade exempel och diskussioner liksom tid för eftertanke i undervisningen. 
Polya anser bl.a. att eleverna bör ges möjlighet att studera skrifter av historiens föregångare 
inom den matematiska argumentationen, då att ”gå tillbaka till definitionerna är en 
betydelsefull tankeoperation. Om vi vill förstå varför definitioner av begrepp är så viktiga 
måste vi först inse att begrepp är viktiga. Eleverna borde på egen hand nå fram till insikten att 
kraften i ett ord ligger ”i de framställningar ordet påminner oss om och slutligen i de fakta 
som dessa framställningar bygger på”.103 Samtidigt som Polya framhåller att historiska 
skrifter som t.ex. Euklides argumentation i Elementa kan vara svåra att följa för ovana elever, 
anser han att sådana inslag är extra nyttiga eftersom eleverna då måste våga söka efter 
betydelsen bakom bl.a. facktermer. Detta, tror Polya, ökar elevernas förmåga att både förstå 
problem och se likheter med andra problem eftersom en egen undersökning av begrepp också 
öppnar för omtolkningar och omformuleringar.104 

Övningar i att definiera och förstå problem ”från grunden” fyller dessutom en viktig 
funktion för elevernas hanterande av matematiska problem i vardagen, då ”de kunskaper som 
behövs och de begrepp som används är mer komplexa och mindre klart definierade i praktiska 
problem än i matematiska problem”. Har man emellertid kunskaper att analysera de 
bakomliggande motiven hittar man ofta återkommande inslag, vilket gör att man kan utnyttja 

                                                 
100 Ibid., 22. 
101 George Polya, Problemlösning: En handbok i rationellt tänkande, Bokförlaget Prisma, Stockholm (1957, sv. 
övers. 1970), 12. 
102 Polyas problemlösningsschema består av fyra ”steg”: 1. förstå problemet, 2. göra upp en plan, 3. genomföra 
planen, 4. se tillbaka. Första steget handlar om att undersöka vad som egentligen ska lösas, det kanske finns flera 
delproblem? Andra steget i problemlösandet går ut på att finna en strategi för ”lösandet”, genom att t.ex. fundera 
över om man sett något liknande problem eller om man kan göra om problemet så det liknar något man stött på 
tidigare. Då man löser problemet måste man göra det i etapper, och efter varje moment kontrollera att man 
”verkligen” kan göra på det viset. Sist men inte minst bör man inte nöja sig med en lösning utan gå tillbaka och 
se om det går att kontrollera resultatet. I detta steg bör man också ta för vana att fundera över om lösningen har 
några samband med andra problem som skulle kunna lösas med liknande metoder, Polya, 17. 
103 Polya, 92. 
104 I den svenska övers. talas om ”uppdelning” och ”rekombinering”. Polya, 93. 
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de erfarenheter man har av liknande problem.105 Men vilka erfarenheter kan man då finna i 
den vetenskapliga historiska litteraturen? 

Thomas S. Kuhn beskriver i De vetenskapliga revolutionernas struktur (1962, sv. övers. 
1979) vetenskapernas historia som en historia som, trots många försök, inte går att 
sammanfatta som en spikrak utveckling mot allt fler och djupgående kunskaper. Vetenskaps-
historien, inte minst de matematiska vetenskapernas historia, utgörs snarare av en rad 
”revolutioner”, eller paradigmskiften106, som Kuhn kallar dem. Framförallt betonar han att ett 
paradigmskifte inte sker friktionsfritt och per automatik så snart en ny teori visat sig kunna ge 
svar på tidigare obesvarade frågor. Utvecklingen av nya accepterade ”utgångspunkter” inom 
vetenskaperna karakteriseras oftare av oenigheter och motstridiga fakta. 

Figur 4. Vetenskapens utveckling som en linjär 
utveckling mot allt större kunskap och precision 
eller en ryckig och överlappande utveckling. 

Kuhn argumenterar för att de flesta 
vetenskapliga utövare egentligen inte har 
något intresse av att hitta nya, 
revolutionerande teorier, utan huvud-
sakligen försöker att ytterligare precisera 
och verifiera existerande ”arbets-
sanningar”.107 

En av anledningarna till försöken att ”hålla fast” vid existerande teorier är att nya teorier 
inte bara kan adderas till tidigare utan medför att en massa ”fakta” och sanningar måste 
prövas på nytt utifrån de nya teorierna.108 Leder ett experiment till ett resultat som strider mot 
rådande paradigm har det genom historien vanligtvis förklarats som ett misslyckande, en följd 
av bristande förmåga hos forskaren. Mindre ofta har man ifrågasatt de vetenskapliga 
utgångspunkterna. Men då sådana ”misslyckanden” upprepas gång på gång börjar åtminstone 
några att tvivla, och ny forskning startar med syftet att hitta nya fungerande teorier. Ett 
paradigmskifte föregås, enligt Kuhn, av en mångfald teorier som strider mot ett existerande 
paradigm, ett slags krissymptom som tvingar fram processen att hitta en ny teori som flertalet 
kan enas om.109 

En viktig följd av vetenskapsutvecklingen som bestående av paradigmskiften blir emellertid 
att historien, i och med den kontinuerliga omprövningen av fakta för varje nytt paradigm, hela 
tiden skrivs om utifrån rådande paradigm. Genom historien har huvudsakligen böcker svarat 
för förmedlingen av information om forskningsområden. Till de vetenskapliga verk som 
under flera hundra år definierat ”sina” vetenskaper, d.v.s. fungerat som paradigm, hör bl.a. 
Euklides Elementa, Aristoteles Physica och Ptolemeios Almagest.110 Boken har varit det 
medium genom vilket många blivande forskare introducerats för sin vetenskap. Men som en 
följd av paradigmskiften innehåller skildringar av t.ex. matematikens olika områden endast de 
”spår” som anses ha bidragit till utvecklingen av dagens teorier, d.v.s. teorier och paradigm 
                                                 
105 Polya, 162f. 
106 ”Ett paradigm anger implicit hur forskningsobjektet skall förstås, vilka teorier, metoder och observationer 
som är relevanta och riktiga samt kriterier för god vetenskap. Forskningen utifrån ett paradigm bildar en 
tradition, där teoriutveckling och även uppfattningen av yttervärlden är styrd av de problem paradigmet anger 
som centrala”, Källa: Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=279752, 2004-10-
27. 
107 Thomas S. Kuhn, De vetenskapliga revolutionernas struktur, Bokförlaget Thales, Stockholm (1992), 40. 
108 Ibid., 19. 
109 Ibid., 65. 
110 Ibid., 22. 
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som under historiens gång motbevisats har ingen plats i sådana översikter111 Paradigmen 
reglerar alltså indirekt vetenskapens inriktning genom att forskarna endast presenteras för 
fakta utifrån ett aktuellt dominerande perspektiv. I samband med att vetenskaperna under de 
senaste århundradena formaliserats och ”professionaliserats” i allt snabbare takt och samtidigt 
blivit allt svårare att förstå för den som inte har utbildning, har det blivit allt svårare att ”se” 
hur mycket som plockats bort från historien. För matematiken, som hör till de vetenskaper 
som först av alla nådde denna utveckling, har denna omskrivning och utradering av ”gamla 
fakta” pågått sedan antiken.112 

Om han inte själv har upplevt en vetenskaplig revolution kommer både forskarens och 
lekmannens historiska medvetenhet att begränsas till resultatet av de allra senaste revolutionerna 
inom forskningsområdet. Läroböcker börjar alltså med att begränsa forskarens medvetenhet om 
ämnets historia och fortsätter så med att ge en ersättning för vad de har uteslutit. Karakteristiskt 
nog innehåller vetenskapliga läroböcker bara kortare historiska avsnitt, antingen i ett inledande 
kapitel, eller, oftare, i spridda referenser till en gången tids hjältar. Referenser av den typen gör 
att både studerande och forskare kommer att känna sig delaktiga i en sedan länge existerande 
tradition. Ändå har denna historiska tradition som läroböckerna gett upphov till och som 
forskaren känner sig som en del av, aldrig existerat.113 

För skolans och matematikundervisningens del får detta bl.a. till följd att matematik-
böckernas inslag av historia endast utgörs av sådant som inte strider mot våra nuvarande 
paradigm, vilket i och för sig också kan ses utifrån synen att denna matematik fortfarande har 
en mening och fyller en funktion för oss, eftersom den fortfarande har giltighet. En nackdel 
blir dock att matematiken, i enlighet med Polyas uppfattning, framstår som en verksamhet för 
genier; sådana som direkt ser i vilken riktning de ska arbeta och vilka problem som måste 
lösas för att ta matematiken ytterligare ett steg framåt och uppåt. Men, knappast några teorier 
som idag har status som paradigm inom sitt område håller som förklaring och lösning på alla 
problem de förmodas förklara, och detta menar Kuhn, har alltid varit en karakteristisk 
egenskap hos vetenskaper. Det har alltid funnits mer eller mindre fungerande teorier, och 
vilka som utnyttjats och blivit till paradigm har genom historien påverkats av olika faktorer, 
t.ex. ”vilka” problem som prioriterats, hur lösningen ska se ut, o.s.v.114 Matematikens 
historiska utveckling kan alltså varken ses som en obruten linje av konstanta framsteg eller 
som en enhetlig och oomtvistad samling teorier och fakta. 

Också forskaren Imre Lakatos har riktat kritik mot historieskrivningen om de matematiska 
vetenskaperna och menar att denna egentligen bara är en efterhandskonstruktion. Enligt 
Lakatos har den matematiska vetenskapen under de senaste seklen blivit besatt av formalism 
och kliniska teorem, vilket har medfört att den matematiska filosofi och de försök och 
misslyckanden som lett fram till ny kunskap inte går att redogöra för med ett ”korrekt” 
matematiskt språk om det inte görs med de satser och teorem som blev resultatet.115 En 
”sann” utveckling kan bara beskrivas som ”det oavbrutna förbättrandet av gissningar genom 
spekulation och kritik, genom logiken för bevis och vederläggningar.”116 I sin kritik av att 
matematikens icke-formella metoder utraderats och ersatts av formella satser anknyter 
Lakatos delvis till Kuhns diskussion om hur paradigmskiften resulterar i att matematikens 
historia skrivs om. En av följderna med betonandet av formalism och vetenskaplighet blir 

                                                 
111 Kuhn, 114f. 
112 Ibid., 29. 
113 Ibid., 115. 
114 Ibid., 120ff. 
115 Imre Lakatos, Bevis och motbevis: Matematiska upptäckters logik, Bokförlaget Thales, Stockholm (1990), 14. 
116 Ibid., 16. 
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enligt Lakatos att matematiken, i grunden en ” produkt av mänsklig aktivitet, ’alienerar sig’ 
ifrån den mänskliga aktivitet som har skapat den.”117 

                                                 
117 Lakatos, 154. 
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3. Med historiskt perspektiv på matematikunder-
visningen – om motiven bakom integrering av 
matematik och historia 

Den matematikdidaktiska forskningen kan förenklat beskrivas som 
forskning undersökande matematikundervisningens frågor om ”vad”, 
”hur” och ”varför”. På dessa frågor finns många olika svar, inte minst beroende på vilket 
teoretiskt perspektiv man utgår ifrån. I de följande kapitlen ska dessa ”vad”-, hur”-, och 
”varför”-frågor studeras med avseende på framförallt två olika aspekter, för det första 
matematikens historia och dess bildningsegenskaper som varande ett ”kulturellt arv”, för det 
andra matematikhistoriens betydelse för elevernas förståelse och kunskapsbyggnad. 

Nedanstående tankekarta ger en översikt av de aspekter som kommer att tas upp i detta 
avsnitt. 
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Figur 5. Tankekarta ”Varför anta ett historiskt perspektiv i matematikundervisningen”, gjord i MindMapper. 

Inom den matematikdidaktiska forskningen har sambanden mellan matematik och historia 
varit ett område för forskning sedan mitten av förra seklet. Till de bakomliggande orsakerna 
för forskningen hör återkommande indikationer på att allt fler elever ogillar eller t.o.m. oroar 
sig för matematikundervisningen. Till detta kan adderas uppfattningarna att matematiken dels 
ses som något genomgående svårt, dels synen att mycket av skolmatematikens innehåll inte 
har någon förankring i vardagen.118 Dessa och andra faktorer ledde 1976 till grundandet av en 
internationell ”Study Group of the Relations between History and Pedagogy of Mathematics” 
på uppdrag av ICMI119. Ett resultat av arbetsgruppens forskning, ICMI-studien History in 
Mathematics Education, gavs ut år 2000. I inledningen anges följande”programförklaring” för 
forskningen: 
                                                 
118 Skolverkets rapport nr 221, Lusten att lära – med fokus på matematik, (2003), 10. 
119 ICMI står för the International Commission on Mathematical Instruction, ett internationellt forum för 
forskning om matematikundervisning bildat 1908 http://www.mathunion.org/ICMI/ICMI_in_context.html, 
(2004-08-16). 

 



29 

People have studied, learned and used mathematics for over four thousand years. Decisions on 
what is to be taught in schools, and how, are ultimately political, influenced by a number of 
factors including the experience of teachers, expectations of parents and employers, and the 
social context of debates around the curriculum. The ICMI study is posited on the experience of 
many mathematics teachers across the world that its history makes a difference: that having 
history of mathematics as a resource for the teacher is beneficial. School mathematics reflects 
the wider aspect of mathematics as a cultural activity. From the philosophical point of view, 
mathematics must be seen as a human activity both done within individual cultures and also 
standing outside any particular one.120 

Citatet ovan belyser ett viktigt inslag i frågan om huruvida matematikundervisningen ska 
utgå ifrån ett historiskt perspektiv. Den matematikdidaktiska forskningen kan visserligen 
bidra med undersökningsresultat och inspiration, men hur undervisningen utformas beror i 
första hand på andra faktorer i skolmiljön, som styrdokument, skoltraditioner liksom insatser 
av enskilda lärare och lärarlag. 

Ser man till den svenska skolmatematiken ska undervisningen framför allt uppfylla de mål 
som anges av läroplanerna Lpo/Lpf 94 samt av kursplanerna för matematikämnet. Av 
Skolverkets kursplan i matematik för grundskolan framgår bl.a. att undervisningen syftar till 
att eleven ”inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och 
verksamheter och får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder 
inom matematiken utvecklats och använts”.121 Detta skulle exempelvis kunna tolkas både som 
att eleverna förutom kunskaper i matematik också bör ha vissa matematikhistoriska fakta-
kunskaper, och som att ett historiskt perspektiv behövs i undervisningen för att det bidrar till 
elevernas förståelse av matematiken. Utifrån det övergripande målet att skolans 
matematikundervisning ska ge eleverna de kunskaper de behöver i sin vardag, sina studier och 
sitt arbete, kan det första ”argumentet” motiveras med att varje medborgare behöver ha vissa 
(fakta)kunskaper för att kunna fullgöra sina demokratiska plikter, t.ex. förstå innehållet i och 
betydelsen av olika frågor för att kunna engagera sig. Det andra argumentet skulle exempelvis 
kunna motiveras med argumentet att individen måste ha nått en djupare förståelse av 
matematiken för att kunna se likheter och dra paralleller mellan skolmatematiken och 
matematikproblem i vardagen. 

Vår individuella tolkning och förståelse av styrdokumentens mål utgår till stor del ifrån 
vilken betydelse vi ger ingående begrepp som t.ex. bildning, förståelse och kännedom. Men 
vid sidan av de individuella tolkningsmöjligheterna kan vi ta ytterligare ett steg bakåt och 
analysera vilka begrepp som faktiskt förekommer i dessa texter. Parallellt med influenser från 
”aktuella” kunskapsteoretiska riktningar kommer de följande avsnitten att visa att dagens 
styrdokument också påverkats av de tankar och traditioner som format skolan genom seklen, 
skoltraditioner som sin tur konstruerats i möten och kollisioner mellan olika traditioner och 
idéer om kunskapens teori och praktik. 

                                                 
120 John Fauvel & Jan van Maanen, ”Introduction” i Fauvel, John & van Maanen, Jan (red.), History in 
Mathematics Education, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, xvii. 
121 Skolverkets hemsida, Kursplan för grundskolans matematikundervisning, 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=23&skolform=11&id=3873&extraId
=2087, 2004-04-20. 
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3.1. Matematikhistoria ur ett bildningsperspektiv 

I Skolverkets kommentar till grundskolans kursplan och 
betygskriterier i matematik står bl.a.: 

Matematikens utveckling är en del av vår historia. Betydelsefulla landvinningar har fört olika 
kulturer framåt. [...] Historiska sammanhang visar på matematikens betydelse och natur och ger 
inblickar i hur den skapats av människor och varför. Begrepp och metoder som dagens elever 
skall återupptäcka och lära sig under några få veckotimmar har det ibland tagit årtusenden av 
mänsklighetens utveckling att nå fram till. Inblick i och studier av denna historia ger både 
respekt och förståelse för innebörden av betydelsefulla matematikbegrepp och deras 
användning.122 

Citatet visar på förekomsten av en syn på de matematiska vetenskapernas långa och 
omfattande historia som ett viktigt motiv bakom skolans matematikundervisning. Ofta 
återfinns denna uppfattning i förening med synen på matematiken som både nyttig och viktig, 
men som en ofta ”osynlig” och integrerad beståndsdel i vår tillvaro. Det senare en följd av att 
så gott som all teknik som omger oss bygger på en ”stomme” av matematisk vetenskap vilken 
inte syns i den slutliga produkten. 

Trots kritik i både media och den pedagogiska debatten mot en undervisning, inte minst i 
matematik, som ”fastnat” i traditionella former och förlegade metoder har det skett en hel del 
under de senaste hundra åren ifråga om synen på matematikundervisningens syfte och mål. 

I samband med den obligatoriska folkskolans införande i och med 1842 års folkskolestadga 
var det överordnade syftet för all utbildning ”det uppwexande slägtets danande till christelige 
och gagnelige samhällsmedlemmar”.123 I den obligatoriska grundskolan har matematik-
undervisningen haft en ofta icke-ifrågasatt roll både som yrkeslivsförberedande och som 
sorterings- och urvalsinstrument. Att en elev klarar matematiken har ofta setts som en 
indikator på intelligens och studiekapacitet. Detta skriver Ulla Runesson i en artikel i 
Pedagogiska magasinet 2/97, och menar att många av dessa traditioner fortfarande har starkt 
inflytande i skolan och att ”när det gäller såväl matematikämnet, matematikundervisningen 
och den matematiska förmågan, är dessa genomsyrade av en mängd föreställningar som är av 
för-givet-tagen karaktär”.124 Matematiken, i första hand representerad av geometri och 
aritmetik, sågs till en bra bit in på 1900-talet som en obligatorisk beståndsdel i alla högre 
former av utbildning. Utifrån denna ståndpunkt betraktades skolmatematiken som ett mål i 
sig, d.v.s. den behövde inte motiveras med några ytterligare argument, exempelvis ”vad” 
eleverna egentligen skulle ha sina kunskaper till. 

Att se matematiska kunskaper som hemmahörande i en tradition av högre bildning har sina 
rötter i antiken. De grekiska filosoferna såg matematiken och det logiska resonemanget som 
redskap i sökandet efter sanningar om, och regler för tillvaron. Ett viktigt syfte var att ”nå 
förbi” och hitta ersättningar till gamla, ofta mytiska, förklaringar.125 Undervisning i 
matematik ansågs också utveckla förståelsen och öppna sinnet för nya insikter inom alla livets 
områden, inte endast inom matematiken.126 Pythagoras, Platon och Euklides hör till de 
filosofer med intresse för matematik som under lång tid efter sin död fungerade som 
auktoriteter inom vetenskap och filosofi och bl.a. medverkade till att geometrin fick högt 
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anseende inom den grekiska kulturen. Intresset för matematik, med geometrin som en slags 
sinnebild för ordning och regelbundenhet, levde vidare inom den romerska bildningskultur 
som till merparten var ett övertagande av det hellenistiska kunskapsarvet.127 I spåren efter 
Alexander den stores imperium kom Alexandria att bli nytt centrum för den tidens 
vetenskaper omkr. 300 f.Kr.128 Men parallellt med att det romerska riket splittrades och 
ombildades splittrades också dess utbildningskultur, vilket också drabbade Alexandria.129 
Visserligen hade inte det omfattande imperiet haft någon enhetlig folklig kultur under 
romarnas styre, men inom de högre kulturskikten hade det funnits ett antal återkommande 
idéer och ideal. Denna tradition splittrades med imperiets sönderfall i en östlig och en västlig 
del. Inom det östromerska riket bidrog spridningen av muslimsk kultur till en förening av 
grekisk/romerska vetenskaper med asiatisk och österländsk vetenskap, vilket bidrog till 
utveckling av matematiken som följd. En av de mest framstående och senare till latin 
översatta matematikerna var al-Khwarizmi, verksam i Bagdad på 800-talet.130 

I Europa kom kyrkan att öka sitt inflytande och den huvudsakliga högre utbildning som 
fanns var prästerskapsutbildning förmedlad via kloster och katedralskolor. I kyrkans regi 
utvecklades en undervisnings- och bildningskultur som på många håll kom att leva kvar till en 
bra bit in på 1900-talet. Inom denna vilade tyngdpunkten på teologiska studier, för vilka 
förberedande studier i filosofi och logik sågs som tankeredskap för strukturering och 
klassificering av information. För matematikens del medförde detta att reproduktionen av 
vedertagna kunskaper prioriterades framför producerandet av nya teorier eller vetenskapliga 
”landvinningar”.131 I takt med att kyrkans inflytande gradvis minskade till följd av att handeln 
och de internationella kontakterna ökade samt att skolor, akademier och universitet började 
etableras runt om i Europa, uppstod också en efterfrågan på mer praktiska kunskaper. 
Borgerskapet, som snart blev en stark maktfaktor i Europas nya stads- och handelskultur, 
efterfrågade ökade inslag av matematik, naturkunskap och andra ”nyttiga” vetenskaper i 
utbildningen, områden som skulle fungera som ”en innehållslig förberedelse för medborgare i 
det nya samhället”132. 

Det bildningsideal som satt de tydligaste spåren i den svenska skolundervisningen går till 
stor del tillbaka på den utbildningstradition som har Wilhelm von Humboldt som 
förgrundsgestalt. Humboldt, utbildningsminister i Preussen vid 1800-talets början, ville 
återföra synen på kunskap och utbildning till något som var viktigt för individens formande 
och utveckling. I likhet med antikens filosofer ansåg han att endast bildade individer hade de 
insikter som behövdes för att utforska tillvaron och finna nya kunskaper som kunde föra 
utvecklingen framåt. Eftersom kunskaper fungerar som redskap för individen i utforskandet 
av tillvaron borde utbildningens fokus också ligga på vetenskaper som har stor betydelse i 
vardagen. I Humboldts mening omfattade en god bildning studier i språk, matematik och 
historia133. I samband med utbyggnaden av den svenska skolan under början av 1900-talet134, 
utvidgades antalet områden som ansågs bidra till bildningen och av denna anledning borde tas 
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in i undervisningen. I Humboldts anda kom naturvetenskaperna att få en allt viktigare plats i 
undervisningen eftersom de i och med industrialiseringen av Sverige (och Europa) framstod 
som allt viktigare för utvecklingen.135 Ett annat område som betonades var skolans fostrande 
egenskaper; genom undervisningen skulle vid sidan av kunskaper också sociala och moraliska 
normer överföras till kommande generationer av medborgare.136 

De medborgerliga bildnings- och socialiseringsaspekterna betonades också starkt i 
efterkrigstidens reformplaneringsarbete. Influerade av framförallt behaviorismens syn på 
kunskap som något definierbart och överförbart, och av progressivismens nyttoperspektiv, 
ville man skapa en skola som skulle ge eleverna en bred kunskapsbas och goda medborgerliga 
egenskaper så att de skulle kunna bidra till landets utveckling. I ett förslag till försöks-
verksamhetsföreskrifter som skolkommissionen 1950 lade fram som ett led i utbildnings-
reformerna angavs bl.a. att ”[matematikens] logiska bildningsvärde bör tillvaratagas både 
inom aritmetiken, algebran och geometrin” liksom att ”elevernas personlighetsfostran bör 
befrämjas därigenom, att de får erfara vikten av tanke- och viljeansträngning för att förelagda 
uppgifter skall kunna lösas”.137 

3.1.1. En tillbakablick på tidigare läro- och kursplaner 

Efter ett drygt decennium av beredningar och försöksverksamhet 
genomfördes 1962 den första läroplanen för den svenska grundskolan, 
Lgr 62. I denna betonades framförallt skolans fostrande egenskaper som ett viktigt motiv till 
undervisningen. För matematikens del innebar detta att man ville ge eleverna nyttiga och 
medborgarförberedande kunskaper, d.v.s. kunskaper för att kunna hantera och lösa de 
problem i vardagen som innehåller matematik. Den historiska dimensionen av matematiken 
behandlas inte mer ingående i Lgr 62 utan undervisningen ska i enlighet med det ovanstående 
syftet framförallt låta eleverna ”lösa olika slag av matematiska uppgifter, i första hand av 
praktisk natur [...] Genom sitt innehåll bör undervisningen ge dem en vidgad natur- och 
samhällsorientering”.138 Möjligen skulle inslag av matematikhistoria enligt den sista 
meningen kunna motiveras med att kunskaper om matematikens utveckling bidrar till 
elevernas orientering inom det naturvetenskapliga området. 

I den följande Lgr 69 lades tyngdpunkten för matematikundervisningens del på att eleverna 
skulle ges förtrogenhet med matematikens struktur och begrepp vilket också inbegrep 
konkretisering av matematiken.139 Dessa tankar vilade framförallt på en progressivistisk 
kunskapssyn; att eleverna skaffar sig kunskap i flera steg, från konkret handling genom t.ex. 
laborationer, via språket i form av diskussioner till den slutliga kunskapen med korrekta 
matematiska symboler och begrepp.140 Liksom tidigare ansågs det överordnade motivet för 
matematikundervisningen vara att ge eleverna en bred kunskapsbas som kommer till nytta i 
vardagen. Men till skillnad från Lgr 62, och folkskoletraditionen dessförinnan, som båda 
betonat matematikens demokratiska aspekter till en ökad nationell kunskapsnivå, fokuserade 
Lgr 69 i högre grad på individens kunskap. Som ett mål för skolans undervisning, inte endast i 
matematik, angavs att skolan genom olika undervisningsformer och genom att ta vara på 
elevens erfarenheter ska lotsa denna till förståelse. Denna fokusering på individens förståelse 
kan bl.a. ses i samband med de ökande intresset för en kognitiv kunskapssyn under samma 
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period. Trots en efterfrågan på både konkret matematik och varierade undervisningsformer 
förekom inte någon större diskussion om konkretisering utifrån matematikens historiska 
utveckling. Inte heller de läroplaner för gymnasieskolan som infördes under samma period, 
Lgy 65 och Lgy 70, behandlade betydelsen av ett matematikhistoriskt innehåll. 

De progressivistiska idéerna med ursprung i framförallt John Deweys arbeten fortsatte att 
vara en viktig influens vid utarbetandet av Lgr 80. I och med införandet av Lgr 80 togs 
ytterligare ett steg i riktningen att placera individen i centrum som en varelse som aktivt söker 
kunskap.141 Syftet var, liksom tidigare, synen att skolan skulle förbereda eleverna inför sina 
liv som medborgare i ett demokratiskt system och de skyldigheter och kunskapskrav detta 
medför.142 I Lgr 80 förekom för första gången en kursplan för matematik som gick in på 
motivet bakom matematikstudierna (detta har sedan utvecklats vidare i och med Lpo 94).143 
Matematikundervisningen skulle vara konkret och aktivera eleverna, men betoningen låg inte 
så mycket som tidigare på förståelseaspekter utan snarare skulle skolan ge en insyn och ge 
prov på den kommande vuxenvardagen.144 Sett ur detta perspektiv kan ett historiskt innehåll i 
matematikundervisningen endast motiveras om det bidrar till kunskaper som kommer till 
nytta i (vuxen)vardagen. Intresset för en integrering av historia och matematik var heller inte 
speciellt stort under 1980-talet.145 

I Kommentar till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik, Skolverket (1997) 
anges några av utgångspunkterna vid utarbetandet av de nya kursplanerna i matematik. Till 
dessa hör bl.a.: 

Bruket av standardalgoritmer för de fyra räknesätten har t ex minskat, samtidigt som behoven av 
kunnande i att tolka och kritiskt granska matematik i användning och behandling av data och 
information blivit större. [...] Behovet av kvalitativt goda kunskaper i matematik har ökat 
väsentligt.146 

Vid sidan av skolmatematikens roll som bidragande till att eleverna utvecklar och får med 
sig matematiska kunskaper för att kunna fullgöra sina demokratiska åtaganden, framkom flera 
”nya” motiv för varför matematiken bör ha en så viktig roll i skolan i den debatt som föregick 
Lpo/Lpf 94. Ulla Runesson ger i en artikel från 1997 några exempel och menar att det t.ex. 
går att lyfta fram matematiken som en del av vår kultur med inneboende egenskaper som t.ex. 
skönhet och mönster, vilken haft stort inflytande på bl.a. konst, arkitektur och vetenskap. Ett 
annat vanligt motiv, speciellt inom skolans tradition, har varit att utgå ifrån matematiken som 
viktigt redskap och instrument för andra vetenskaper. Ett tredje motiv utgår ifrån matematiken 
som bidragande till elevernas utveckling av t.ex. demokratiska egenskaper som tilltro till sin 
egen förmåga och argumentationsförmåga147. 

3.1.2. Matematisk bildning och demokratiska redskap 

I och med utarbetandet och införandet av Lpo/Lpf 94 har bildnings-
begreppet allt mer kommit att ersättas av meningar som betonar förståelse i styrdokumentens 
texter. Detta syns bl.a. på förekomsten av de båda begreppen i styrdokumenten. En sökning i 
dokumenten på begreppen ”bilda” resp. ”bildning” i Lpo 94 ger tre träffar, medan begreppen 
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”förstå”/”förståelse” återfinns fjorton gånger. För Lpf 94 ger motsvarande sökningar en träff 
på ”bilda”/”bildning” medan ”förstå”/”förståelse” förekommer elva gånger. 

Samtidigt visar t.ex. citatet ovan om behovet av kvalitativt goda kunskaper att även om 
bildning som begrepp till stor del försvunnit så har inte de tankar och idéer som traditionellt 
förknippas med bildning försvunnit. Till stor del har dagens syn på kunskap inneburit en slags 
återgång till en tidigare bildningstanke. Idén om en fostrande skola som ”producerar” goda 
demokratiska medborgare med likadana kunskaper redo att bidra till landets framtid och 
utveckling har fått konkurrens av den förhållandevis ”gamla” tanken om en skola som ger 
individen möjlighet att ”bilda sig” och utveckla ”sina” kunskaper. Denna syn lyser igenom 
bl.a. i följande citat ur Lpf 94: 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.148 

Synen på skolan som en möjlighet för eleven att utvecklas och nå förståelse om 
sammanhang och företeelser i tillvaron har stora likheter med både Humboldts och de antika 
filosofernas syn på (ut-)bildning och skola. Ur ett bildningsperspektiv ska skolan framförallt 
bidra till att individen skaffar sig en grund för den fortsatta bildningsprocess som pågår livet 
igenom, bl.a. genom att den (i likhet med t.ex. Platons syn) gör det möjligt för individen att se 
föremål och förhållanden i tillvaron som hon/han inte har kunskap om. Också synen på den 
historiska kunskapens betydelse för förståelse och sammanhang förenar dagens syn på 
bildning med tidigare seklers bildningsförespråkare. 

Skolans viktigaste uppgift har gått från att utveckla elevernas kunnande om matematiska 
metoder till ”att utveckla ett bredare och djupare matematiskt kunnande” 149. För att nå detta 
djupare kunnande behöver undervisningen emellertid omfatta vissa ”traditionella” områden: 

Att vuxna inte längre använder den matematik som skolan förmedlat i generationer betyder inte 
automatiskt att alla dessa delar skall rensas ut ur kursplanen. Kunskaper inom ett område kan 
vara en förutsättning för att utveckla kunnande inom ett annat.150 

En ”nygammal” syn på bildning måste också ses i relation till de förändringar som skett 
ifråga om skolmiljön; eleverna har t.ex. fått större utrymme och ansvar för sitt kunskapande 
samtidigt som lärarnas auktoritet minskat. Också här går det att finna paralleller mellan t.ex. 
kursplansformuleringar och de gamla grekernas idé om en skola för utforskande av tillvaron, 
en skola som framförallt ger kunskaper om hur man når kunskap, en slags ”forskarskola”. 

Gustafsson & Mouwitz ger en liknande syn på ”bildningsbegreppets” utveckling i NCM-
rapporten Vuxna och matematik (2002): 

Det moderna begreppet ”bildning” inringar den personlighetsdanande delen av lärandet och 
betonar individens självutveckling i meningen vem man är. Detta till skillnaden från 
”utbildning” som mer fokuserar på kompetenser och färdigheter, vad man kan.151 

Oavsett hur man exakt definierar vilken kunskap skolans matematikundervisning ska ge 
eleverna så handlar det ”inte bara [om] att lära sig hantera regler och procedurer, utan att se 
mening och sammanhang och att resonera sig fram till slutsatser.”152 Citatet kan tas som 
utgångspunkt för en studie av hur bildningstanken kan ses i förening med matematik-
undervisning ur en sociokulturell kunskapssyn. Inom konstruktivismen som helhet betonas 
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ofta problemlösning som arbetsform. Bengt Ulin argumenterar bl.a. för att en kulturhistorisk 
kontext både stimulerar och bidrar till ”vy-vidgande” då den integreras med matematiskt 
problemlösande.153 Utöver detta, menar Ulin, erbjuder matematikens idéhistoriska skeenden, 
t.ex. ”triumferna i funktionsläran och brottningen med parallellaxiomet [...] både dramatik och 
allmänbildning”.154 

3.2. Matematikhistoria ur ett förståelseperspektiv 

I Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverkets rapport nr 221, 
2003) anges de tre kunskapsteoretiska perspektiven socialkonstruktivistisk teori, metakognitiv 
teori och symbolisk interaktionism som de teoribildningar som haft det största inflytandet på 
innehållet i de nuvarande nationella kursplanerna för den senare grund- och gymnasieskolans 
matematikundervisning.155 Dessa perspektiv har alla gemensamt att de placerar individen 
(eleven) i fokus. Medan socialkonstruktivismen lyfter fram betydelsen av elevens samspel 
med sin omgivning för konstruerandet av kunskap, bidrar den symboliska interaktionismen 
med intresse för de olika former av språkliga uttryck som används i undervisningen, t.ex. tal-, 
skrift-, bild- och kroppsspråk.156 De ovanstående perspektiven framhåller båda att kunskap 
behöver förstås i ett sammanhang och att undervisningen som en följd av detta borde ta vara 
på elevernas språkliga förkunskaper och kulturella erfarenheter. Betoningen på vikten av ”att 
bli medveten om sitt eget och andras lärande, att styra och värdera sitt lärande och den 
kunskap som det leder till, förstå vad man har lärt sig och varför”157, som följer med ett 
metakognitivt perspektiv understryker ytterligare betydelsen av att eleverna når förståelse för 
det de gör i skolan, liksom att de når denna förståelse inte endast genom undervisning utan 
också genom att aktivt delta, diskutera och utbyta erfarenheter. I Kommentar till grundskolans 
kursplan och betygskriterier i matematik sammanfattas de viktigaste skillnaderna mellan Lpo 
94 och dess föregångare i sex punkter. En av dessa beskriver övergången ”från matematik 
som formellt, kontrollerande verktyg till matematik för reflektion, kommunikation och 
problemlösning i ett demokratiskt samhälle”158. Denna utveckling har vid sidan av ett ökat 
intresse för elevens förståelse också medfört att lärarens förståelse för hur eleverna tar in 
kunskap ökat.159 Men förståelsen omfattar inte endast lärare och elever utan också det som 
undervisas. 

Roger Säljö utgår, i likhet med bl.a. Ernest (1991), från att det finns en dynamik inbyggd i 
kunskapsprocessen, att olika historiska epoker har haft sina egna kulturella villkor och 
möjligheter, och kunskaper som ansågs viktiga då behöver inte ses som viktiga idag eller ens 
intressanta imorgon. Som ett exempel tar Säljö den moderna tekniken; idag behöver vi inte 
kunna utföra matematiska algoritmer då vi har datorer som kan ge oss svaret direkt. Säljö 
menar att det faktum att vi inte behöver utföra alla steg inte alls medför att vi inte behöver 
någon kunskap om hur t.ex. matematiska algoritmer fungerar, snarare anser han att ”ju mer vi 
tar redskap av detta slag i bruk, desto viktigare är det att vi förstår de principer som gäller för 
hur matematiska operationer fungerar och [...] mot de begreppsliga sammanhang och system 
inom vilka dessa operationer är meningsfulla”.160 
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Ole Skovsmose håller i Towards a Philosophy of Critical Mathematics Education (1994) 
fram den s.k. Vico-paradoxen, ”human beings are unable to understand their own creations”, i 
sin kritiska syn på skolmatematikens framtid.161 Skovsmose menar att ifråga om åtminstone 
tekniken (som ju också involverar matematiken) verkar vi inte alls förstå vad vi skapat, 
varken hur långt utvecklingen kan nå eller vilka följder den får för oss.162 För att 
överhuvudtaget nå en större förståelse, måste skolans undervisning i högre grad lyfta fram hur 
teknologin och matematiken hela tiden omger oss och av tradition påverkar mål och riktning 
för utvecklingen. 

Enligt Gunhild Nissen har matematiken (felaktigt) reduceras till ett redskap för övriga 
vetenskaper, vilket fört med sig att den isolerats från sitt ursprung. Hon menar att för att man 
ska kunna nå en förståelse för, och kunskaper i matematik, måste denna få en plats i den 
offentliga debatten. Det måste gå att ifrågasätta, fråga, vilja veta varför m.m. också för 
matematiken163 Parallellt med att historia och litteraturvetenskap alltmer ”uppgraderats” till 
att ses som betydelsefulla i egenskap av att bidra till insyn och förståelse för kulturens och 
människans liv, menar hon, har matematiken fortsatt att vara en hjälpvetenskap, och har 
utarmats allt mer på sin tidigare historiska anknytning.164 Vid sidan av att bistå med 
förkunskaper och redskap för naturvetenskaperna har matematiken just genom sin historia 
bevarat sin position i skoltraditionen, men på samma gång har det inte skapats någon tradition 
av inre historiskt perspektiv eller kritik.165 

Med spridningen av ett konstruktivistiskt perspektiv har matematikens sociala och kulturella 
kontext betonats allt mer inom den didaktiska forskningen. Går man några sekler tillbaka i 
historien var det framförallt förståelsen av den matematiska notationen som debatterades. I 
samband med de försök att införa och standardisera matematikens symboler och notation som 
blev en följd av matematikens snabba utveckling i och med 1600-talets vetenskapliga 
revolution,166 var många av historiens framstående matematiker involverade i utvecklandet av 
en gemensam matematisk notation. En sådan motiverades dels av matematikens spridning i 
och med utbyggnaden av universitet och akademier, dels av argument för att ett tydligt och 
intelligent symbolspråk kunde öka förståelsen för matematiken, eftersom ett symbolspråk 
både skulle vara platsbesparande och göra matematiken mer överskådlig och logisk. Om detta 
förekom dock delade meningar, och det fanns också de som argumenterade för att nya tecken 
bara skulle försvåra matematiken genom att göra den alltför abstrakt.167 

Matematikens utveckling har medfört att vi idag har ett omfattande matematiskt språk 
bestående av egna tecken, begrepp och förkortningar. Integreringen av matematik i vår 
teknologi och infrastruktur har gjort att vi behöver kunskaper om detta språk för att kunna 
förstå och interagera med vår omgivning. I kursplanen för grundskolans matematik-
undervisning står bl.a. som mål att eleven ”utvecklar sin förmåga att använda enkla 
matematiska modeller samt kritiskt granska modellernas förutsättningar, begränsningar och 
användning”, samt att eleven ”utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns 

                                                 
161 Ole Skovsmose, Towards a Philosophy of Critical Mathematics Education, Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht (1994), 208. 
162 Skovsmose, 48. 
163 Gunhild Nissen, ”Matematikundervisning i en demokratisk kultur” i Nissen, Gunhild & Blomhøj, Morten 
(red.), Hul i kulturen : Sæt matematikken på plads, Spektrum Publishers, Köpenhamn (1994), 14f. 
164 Nissen, ”Matematikundervisning i en demokratisk kultur”, 64. 
165 Ibid., 63f. 
166 Benämningen den vetenskapliga (eller naturvetenskapliga) revolutionen används ofta för att beteckna 1600-
talets frigörelse från antika och kristna auktoriteter vilket öppnade för en ny mekanistisk syn på vetenskap och 
framsteg (Gunnar Eriksson & Tore Frängsmyr, Idéhistoriens huvudlinjer, Wahlström & Widstrand, Stockholm 
(1997), 82f.) 
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möjligheter”168. Undervisningen ska alltså ge eleven inte endast insikter om historiens 
matematik utan också kunskaper om dagens matematik. Den kanske vanligaste kritiken mot 
skolans matematikundervisning går ut på att den innehåller allt för många abstrakta inslag. 
Författarna till rapporten Lusten att lära skriver bl.a. att ”klassrumsobservationerna indikerar 
att eleverna ibland förväntas arbeta med matematik som är ’meningslös’ och obegriplig på så 
sätt att de inte har rimliga möjligheter att förstå den underliggande matematiken”.169 Detta, 
menar författarna leder oftast till ett oreflekterat kopierande av presenterade lösningsmetoder, 
vilket troligen inverkar negativt på både intresse och kunskap. ”Förstår man målen och syftet 
med sitt lärande torde det vara lättare att försonas med de hinder som dyker upp.170 

En följd av en allt mer formell och abstrakt matematik har enligt Thompson blivit att ”för de 
flesta elever är matematik ett manipulerande av symboler utan någon verklighetsförankring, 
dvs utan mening. På något sätt kommer meningen hos de matematiska begreppen bort under 
mellanstadiet för att vara helt förlorad under högstadiet”171. Den amerikanske forskaren Frank 
Swetz har en liknande, ganska dyster syn då han konstaterar att den formella skolmatematiken 
riskerar att ”producera elever som uppfattar matematik som en obegriplig samling av regler 
och formler som uppträder i klump och hotfullt sänker sig ner över dem [...som] bygger 
psykologiska barriärer mot sann matematisk förståelse och utvecklar oro inför att lära sig och 
använda matematik”172. Ur såväl ett sociokulturellt som ett metakognitivt perspektiv kan 
dessa uttalanden tolkas som att den senare grundskolans och gymnasiets mer formella och 
abstrakta skolmatematik ofta inte klarar av att ge eleverna tillräckliga motiv till varför och i 
vilket sammanhang matematiken blir meningsfull (eller åtminstone mindre meningslös). 
Också forskaren Brian Butterworth beskriver på ett liknande sätt hur bristen på en kontext för 
matematiken inverkar negativt på elevernas lärande: ”Förståelse ger självförtroende. 
Bristande förståelse framkallar olust, undvikande och den onda cirkel som kan tvinga ner en i 
klyftan medan resten av klassen går vidare.” Han menar att en vanlig, utbredd orsak till 
felinlärning är att elever inte förstår vad olika tillvägagångssätt uträttar; vad metoderna gör, 
hur de fungerar och varför?173 

Löwing och Kilborn skriver i Baskunskaper i matematik: För skola hem och samhälle 
(2002), att matematikundervisningen i de tidigare grundskoleåren ofta innehåller stor 
variation och kreativitet i uppgifter och arbetsformer, men att undervisningen, kanske just 
p.g.a. detta, riskerar att bli ostrukturerad då det inte finns några tydliga övergripande mål för 
vad eleverna ska kunna och varför. I samband med att konstruktivistiska idéer fått större 
inflytande i skolans styrdokument har bl.a. de konkretiserande och temainriktade arbets-
formerna ökat i grundskolans tidigare år. Enligt författarna kan matematiklektioner som ytligt 
sett verkar bra, fantasifulla och får eleverna att trivas, på en djupare nivå visa sig medföra 
brister för elevernas matematikkunskaper174. De problem som eleverna riskerar att få handlar 
framför allt om svårigheter i att ta steget från de konkreta exemplen, illustrerade med olika 
teman, till en mer generell kunskap om grunderna för den bakomliggande matematiken, i 
första hand aritmetikens grunder. Samma problem möter också många elever då de kommer 

                                                 
168 Skolverkets hemsida, Kursplan för grundskolans matematikundervisning, 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=23&skolform=11&id=3873&extraId=
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169 Skolverkets rapport nr 221, Lusten att lära – med fokus på matematik, (2003), 29. 
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172 Frank Swetz, ”Matematiken är en del av vår kultur”, i Nämnaren Tema: Matematik – Ett 
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till grundskolans senare år, i och med att matematiken då börjar bli mer formell och det 
matematiska språket samtidigt blir både mer abstrakt och mer exakt175. 

Löwing och Kilborn påpekar att eftersom en stor del av skolmatematiken ”vuxit fram som 
en följd av ett vardags- eller yrkesbehov”176, d.v.s. har sina rötter i vardagen, så går den också 
att konkretisera på ett eller annat sätt. Under historiens gång har många av dessa ”band” till 
det vardagliga kapats, och tidigare konkreta operationer har blivit till abstrakta algoritmer. 
Löwing och Kilborn anser att skolans undervisning borde återkoppla mer till matematikens 
rötter ”såväl i nutidens vardag som i ett historiskt perspektiv”177. Samtidigt finns det 
naturligtvis också matematik som varken har konkret anknytning eller går att konkretisera, då 
den bygger vidare på redan utvecklade matematiska abstraktioner. Författarna menar 
emellertid att de senaste decenniernas utveckling medfört att balansen mellan konkret och 
abstrakt gradvis ”tippat över” allt mer mot det abstrakta i och med att begrepp och formler 
införs allt tidigare i skolan utan att de förankras i sitt praktiska ursprung. Fler inslag av 
”historieförankrad” matematik skulle alltså enligt författarna kunna bidra till att göra 
matematiken mer konkret. Eftersom det dessutom visat sig att elever, speciellt om de vants 
vid att det, tenderar att i första hand söka efter konkreta exempel att förstå matematiken 
utifrån, måste betydelsen av genomgående abstrakta begrepp och operationer diskuteras med 
eleverna så att de inte fastnar i ett hopplöst sökande efter enkla förklaringar som helt enkelt 
inte existerar.178 

Vid sidan av de synpunkter som kan hållas fram som argument för en integrering av historia 
och matematik utifrån ett huvudsakligen kognitivt perspektiv, förekommer också argument 
som håller fram att en integrering kan gynna både historie- och matematikkunskaperna. Några 
av dessa återfinns i ICMI-studien History in Mathematics Education (2000). Matematikens 
historia kan ses öka förståelsen utifrån bl.a.: 

(1) hur matematikens historia anknyter till studiet av historien; 

(2) hur den skapar förbindelser mellan områden inom matematiken; och 

(3) hur den skapar förbindelser mellan matematiken och andra discipliner.179 

I diskussionen till den tredje punkten menar författarna att elever ofta får ett felaktigt intryck 
att matematiken bara har sin viktiga position p.g.a. att den tillhandahåller redskap åt andra 
vetenskaper. Viktigt att framhålla att historiskt sett har vetenskaperna kontinuerligt återverkat 
på varandra, och matematiken ingår som en beståndsdel, inte bara verktyg, i vetenskaper som 
t.ex. biologi, fysik, geografi, ekonomi, religion, filosofi, men också konst och musik.180 

Att ett historiskt perspektiv kan skapa förbindelser mellan matematikområden ska inte heller 
ses som ett ensidigt argument för att historiska kunskaper automatiskt medför en ökad 
förståelse av och kunskap i matematik. Till detta argument hör också synen att ett historiskt 
perspektiv kan ge en ökad förståelse för varför vi studerar matematik, och indirekt öka 
motivationen att förstå och hantera problem. Detta återkommer i ICMI-studiens genomgång 
av olika argument för integreringen av matematik och historia. Enligt författarna brukar de 
vanligaste argumenten vara dels, att historien möjliggör en överblick av matematiken och vad 
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den står för, dels att den kan öka förståelsen för matematikens begrepp och teorier.181 
Samtidigt menar de att det finns ett återkommande mönster för hur detta går till: 

the history of mathematics can first change the teacher’s own perception and understanding 
about mathematics, then it will influence the way mathematics is taught, and finally it affects 
the way the student perceives and understands mathematics.182 

En av följderna med det ökade intresset för sociokulturella teorier i matematik-
undervisningen har bl.a. blivit ett ökat intresse för problemlösning alltsedan Lgr 80, ofta 
förenat med en vilja att föra in mer vardagsanknutna problem i undervisningen. Inger 
Wistedts forskning visar på andra problem som kan följa med ett medvetet vardags-
anknytande av matematiken. Vid arbetet med sådana uppgifter kommer det alltid att finnas 
några elever som prioriterar det ”vardagliga” före det matematiska i problemlösningen, d.v.s. 
söker efter svar och lösningar i den egna erfarenheten.183 Ett matematikproblem kan på så vis 
”reduceras” till något som kan bero på det ena eller det andra, bensin kan ta slut, det kan börja 
blåsa, pengar kan vara av en annan valuta, man kanske kan få extra rabatt, o.s.v. Konkreta 
exempel inom matematiken fungerar endast om de ger eleverna en trygghet att undersöka, att 
problemet inte verkar oöverstigligt, men att de samtidigt inte låser sig vid situationen utan 
vågar gå utöver den givna situationen och se matematiken bakom detta.184 

Att utgå från historiska exempel kan vara en metod att å ena sidan erbjuda elever konkreta 
och meningsfulla uppgifter och problem som å andra sidan inte framstår som så vardagliga att 
de får svårigheter att se och hålla sig inom matematiken. Att utgå ifrån ett problem kan ha 
flera syften; dels kan det vara en metod att repetera ett område, dels betona något eller kanske, 
visa på relevans och praktisk nytta hos ett område. Men, det kan också vara en metod att 
introducera eleverna för något nytt förbereda, sammankoppla olika områden, eller till att 
starta en diskussion, få eleverna delaktiga ge dem kunskap om historia eller idéhistoria och, 
inte minst, som variation och bidrag till undervisningens mångfald.185 

Utifrån en socialkonstruktivistisk kunskapssyn brukar ofta ”vardagsanknytning” framhållas 
som en metod att öka barnens förståelse av skolans undervisning; exempel på sådan 
vardagsanknuten matematik kan t.ex. vara att lyfta fram den matematik som återfinns i t.ex. 
sportresultat, matlagningsrecept, livsmedelsindustrins innehållsförteckningar och annan ofta 
”dold” matematik som återfinns i elevernas vardag. Stora satsningar på att göra matematiken 
mer vardagsanknuten kan dock inte ses som en garanti för att eleverna når ökade kunskaper, 
menar bl.a. Runesson, eftersom ”utanför klassrummet möter vi inga färdigformulerade 
problem. Istället kräver situationen en inramning och en tolkning som beroende på vilken 
tolkning man gör, leder till olika lösningar [...] Matematiken i skolsammanhang liknar alltså 
inte den matematik som förekommer i andra sammanhang”.186 En av grundidéerna bakom 
”vardagsanknytandet”, att konkretisera matematiken, återfinns inom t.ex. RME. Utifrån ett 
RME-perspektiv kan t.ex. konkreta historiska matematikproblem genom sin åskådlighet och 
”verkliga” problemstatus fylla samma funktion för elevernas förståelse som ett problem som 
tagits direkt från elevernas vardag. 

Det finns också andra svårigheter att lyfta in vardagen i skolan. I vardagen har vi t.ex. ofta 
möjlighet att fråga någon om råd eller samarbeta med någon för att lösa matematiska 
problem, något som eleverna inte alltid kan göra i skolan. Barbara Jaworski påpekar vidare att 
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skolmatematikens ”speciella” kontext ofta återkommer i kommentarer om matematik-
undervisning utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv; ”eftersom det sällan finns många direkta 
möjligheter att bli medvetna om matematik i världen omkring oss, anses erfarenheter av 
matematik sällan existera någon annanstans än i klassrummet”.187 En följd blir att då vardags-
problem tas in i undervisningen görs de om för att passa skolans och matematik-
undervisningens kontext: 

Ett [...] problem med att föra in vardagen i matematikundervisningen gäller vems vardag vi då 
behandlar och vems matematik som eleverna får möta i skolan. Många så kallade 
vardagsproblem är inte relevanta för barn och ungdomar. Istället är det situationer som vuxna – 
och kanske bara en viss grupp av vuxna – ställs inför, som utgör skolans vardagsmatematik.188 

Runesson kommenterar denna situation genom att föreslå att matematiken kanske inte kan 
motiveras fullt ut utifrån en kunskaps- och förståelseaspekt. Kanske finns motiv att söka 
också ”i relation till skolans fostrande syften och [matematiken] som ett bildningsämne i 
skolan189, vilket leder tillbaka till diskussionen om matematik ur ett bildningsperspektiv. 

3.3. Matematikhistoria ur ett undervisningsperspektiv 

3.3.1. Innehåll i skolans styrdokument: Lpo/Lpf 94 och kursplaner 
för grundskolans senare år och gymnasieskolan 

Som tidigare citerats i inledningen anger Lpf 94 som ett motiv till att anta ett historiskt 
perspektiv i undervisningen att det: ”bl.a. låter eleverna utveckla beredskapen inför framtiden, 
förståelsen för kunskapers relativitet och förmågan till dynamiskt tänkande”190. Detta citat har 
starka kopplingar till ett sociokulturellt perspektiv på både kunskap och undervisning, och 
Lpo 94 anger också att eleverna dessutom ska kunna kritiskt granska ett matematiskt innehåll 
samt diskutera med matematiska begrepp ”vad eleven förväntas lära, får konsekvenser för hur 
han lär och tvärtom.”191 Samtidigt har de nuvarande styrdokumenten, i och med övergången 
till målstyrning, inte samma inflytande över undervisningen som tidigare styrdokument haft, 
och en stor del av ansvaret för urval och strukturering och inte minst, omfattning av 
undervisningens innehåll, faller idag mer på den enskilda skolan.192 

3.3.2. Matematikens historia ur ett undervisningsperspektiv 

Till målen för utbildning i styrdokumenten hör bl.a. betonandet av lust, 
tilltro till den egna förmågan och övning i problemlösning. 

Frank Swetz anger att ett historiskt perspektiv inom matematikundervisningen fyller en 
viktig funktion om inte annat så genom att minska den ”vrångbild av mystik som omger 
matematik.” Skolans undervisning behöver lyfta fram att matematiken varit ett oskiljbart 
inslag i olika kulturer i historien under minst 5000 år. Skolan borde också lyfta fram hur 
många människor genom historien som stått inför praktiska problem de inte kunnat lösa, och 
hur många av dem som trots allt försökte lösa dem gjorde misstag som resulterade i fel i 
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Matematik och reflektion, Studentlitteratur, Lund (1998), 106. 
188 Ulla Runesson, (1997), 32. 
189 Ibid., 33. 
190 Lpf 94: 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Skolfs 1994:2, Skolverket, Stockholm (1994), 3. 
191 Ulla Runesson, (1997), 30f. 
192 Wyndhamn, (1997), 28. 

 

 



41 

lösningarna. Framförallt borde eleverna nå insikten att många av dem som tecknade ned sina 
”olösliga” problem och sina misslyckade försök att lösa dem, trots allt har givit stora bidrag 
om inte annat så genom att de som senare tagit sig an utmaningen och arbetat vidare på 
problemen inte behövt göra om samma misstag.193 Att med matematikens historia visa på 
matematiken som en grundläggande social konstruktion med lång historia skulle alltså kunna 
bidra till ökad matematikförståelse inte minst genom att minska elevernas motvilja och 
förutfattade meningar om ämnets svårigheter. 

Men, matematikens historia kan också svara mot efterfrågan på ”roliga” och stimulerande 
undervisningsinnehåll; i Klassisk nöjesmatematik (2003) ger Vaderlind några ”klassiska” 
exempel på tankenötter och deras föregångare och efterföljare. Ofta visar det sig att exempel 
som förekommer fortfarande i dag i dagstidningar, tidskrifter och skolböcker ofta går 
hundratals- ofta t.o.m. tusentals år tillbaka. Exempelvis tankenötter om hur man ska komma 
över broar eller floder som bara går att korsa en, eller två personer åt gången, eller problem 
som går ut på att mäta upp en viss volym eller vikt med ”fel” mått, magiska kvadrater och 
tangram liksom ”omöjliga” bråk. 

”Nöjesmatematiken är lika gammal som matematiken själv. De första matematiska problem 
som finns nedtecknade är de man funnit på 4000 år gamla babyloniska lertavlor. Flera av 
dessa problem tycks inte ha haft någon som helst praktisk tillämpning. De fanns där helt 
enkelt bara för nöjes skull, som en intellektuell utmaning och tidsfördriv. Det är precis samma 
roll som de fyller i dag.”194 Vaderlind skriver att ”redan i antiken lades flera underhållande 
problem in bland de mera tillämpade uppgifterna för att bryta långa och enformiga 
upprepningar av typtal. Konstruerade tankenötter som handlar om bråkräkning var till 
exempel betydligt mera tilltalande än problem från verkliga livet.195 Vaderlind skriver 
dessutom att ”på senare tid har forskningen kring de matematiska tankenötternas historia 
dessutom bidragit till kunskapen om naturvetenskapernas utveckling och överföring mellan de 
olika kulturerna i öst och väst i tiden före renässansen.196 

Roger Säljö pekar på att skolan har ett ansvar också utöver de uppsatta kunskapsmålen, då: 
Att inte förstå eller att ständigt misslyckas formar med all sannolikhet människor i samma 
utsträckning som mer positiva erfarenheter. Helt säkert lär sig den elev som ständigt misslyckas 
i skolsammanhang ändå en hel del om hur världen fungerar och inte minst om sin egen 
förmåga.197 

Förutom att ett historiskt perspektiv på matematikundervisningen kan motiveras med att det 
ger eleverna kunskaper om matematikens historiska utveckling och en kontext till den 
matematik de arbetar med listar Mikael Holmquist några andra, inte alltid uttalade, men nog 
så viktiga syften: 

• motivera elever till problemlösning där problemets värde inte ligger i vardagssituationer utan 
istället ger ett tidsperspektiv på matematik. 

• visa eleverna att matematik som ämne är internationellt 

• låta eleverna jämföra våra möjligheter att lösa ett problem med de som fanns i den tid då problemet 
först dök upp 

• öva eleverna i att argumentera för sin lösningsstrategi men också i att lyssna på andras 
beskrivningar av lösningssätt 
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• utveckla självförtroende och tillit i arbete tillsammans med jämlikar 

• skapa variation i arbetet.198 

I dessa punkter återfinns många av innehållet i Thompsons argument för ett 
begreppshistoriskt perspektiv.199 

3.3.3. Geometri - ett exempel på ett undervisningsområde med historisk anknytning 

Avsikten med detta kapitel är i första hand att med några exempel på områden av 
matematikhistoriskt intresse försöka visa hur de teoriska tankar som tagits upp tidigare i 
uppsatsen kan konkretiseras i skolans undervisning. En historisk fördjupning kan t.ex. fungera 
som intressant introduktion till ett område med rykte om sig att vara tråkigt eller svårt. Men 
en djupare studie av hur ett begrepp eller matematisk metod utvecklats från praktik till teori 
genom historien kan också vara en metod att låta eleverna placera in matematiken i ett 
sammanhang. Historien kan ofta både ger exempel på nyttoaspekter för det givna matematik-
området och den matematik som givit upphov till eller bidragit till utvecklingen. 

Geometrins historia innehåller många konkreta exempel 
på matematikens nyttoaspekt genom historien. Till dessa 
hör bl.a. historien bakom talet π. Sökandet efter en 
konstant som kunde tydliggöra förhållandet mellan en 
cirkels diameter och omkrets kan via bevarade lertavlor 
spåras tillbaka till den babyloniska kulturen som var i full 
utveckling omkring 2000 f.Kr. 

Babylonierna satte förhållandet mellan en cirkels 
omkrets och diameter, π, till 3, vilket endast ger en 
korrekt angivelse av en regelbunden sexhörnings 
omkrets. Att babylonierna ”nöjde sig” med närmevärdet 
π ≈3, behöver kanske inte endast bero på att de inte ”kunde” 
komma fram till ett mer korrekt värde. Eftersom problemet 
med omkretsen svarade mot ett praktiskt problem kanske 
också närmevärdet kunde ha en praktisk funktion. En teori 
går ut på att vid byggandet av brunnar och andra rundade byggnader medförde differensen  
|π-3| att man rymde precis lagom med cement mellan tegelstenarna.200 

Ett sociokulturellt perspektiv på matematik som en i grunden praktisk och nyttoinriktad 
kunskap medför att matematiken för sin förståelse bör placeras i en både social och historisk 
kontext. Bl.a. betonas den historiska kontextens betydelsen för begreppsförståelse; för 
skolmatematikens geometriundervisning betyder detta bl.a. att en mer ingående studie av 
geometrins begrepp och hur de utvecklats skulle kunna minska de förståelsesvårigheter som 
ofta följer av en undervisning som tar sin utgångspunkt i algoritmer, metoder och förenklade 
och formaliserade exempel. Men det kan också finnas andra fördelar att vinna på att låta 
eleverna få en inblick i geometrins stora problem. Löwing & Kilborn menar dessutom att 
elevernas problem många gånger hör samman med övergången från de tidiga skolårens 
konkreta och många gånger visualiserbara matematik, till de senare grundskoleårens och 
gymnasiets allt mer formella och abstrakta matematik. Håller man sig emellertid inom 
grundskolematematiken har matematiken för det mesta en historia som går tillbaka till 
antiken, och dess matematiska vetenskap. 

                                                 
198 Holmquist, ”Historiskt perspektiv i klassrummet”, (1995), 111f. 
199 Se avsnittet om en heuristik modell för kunskap, s 23 i arbetet. 
200 Maurice Caveing, “Babylonien”, 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. I den babyloniska kulturen sattes π 
till 3, vilket svarade mot förhållandet mellan 
sidan i en liksidig triangels och omkretsen av 
en regelbunden sexhörning bestående av sex 
sådana trianglar. 
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Den grekiska geometrin brukar kallas den första egentliga utvecklingen av de matematiska 
vetenskaperna, genom att grekerna gick utöver sökandet efter lösningar på problem och i hög 
grad också intresserade sig för konstruerandet av problem och det logiska resonemang som 
ledde fram till lösningen.201 Denna geometri kan samtidigt ses som det första steget mot 
utvecklingen av en abstrakt matematisk vetenskap, med egna begrepp och definitioner som 
utgör ett språk med vilket problem kunde diskuteras och argumenteras utan att de behövde 
existera rent fysiskt, d.v.s. man började skilja på verkliga problem och  teoretiska problem.202 

Men samtidigt karakteriseras denna geometri av att grekerna till stor del utgick ifrån visuella 
och praktiska moment för att åskådliggöra och resonera sig fram till lösningar och bevis. 
Inom den grekiska matematiken utvecklades bl.a. visuell representation av tal, vilket förutom 
att åskådliggöra storleksförhållanden och proportioner också möjliggjorde lösande av 
aritmetiska problem, t.ex. addition och multiplikation. Genom att låta talen representeras av 
punkter förbundna med linjer var det enkelt att se att talet 9 också kan uttryckas som 
kvadraten av talet 3. Den geometriska representationen av tal möjliggjorde samtidigt också 
lösandet av algebraiska problem. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1  +   3   +  5            1  +  3  +  5 = 32       (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 

       addition                  kvadrering                    kvadreringsregeln 
Figur 7. Ett tolkning av hur grekiska metoder för talrepresentation kan visualisera matematiken. 

En stor del av antikens matematiska kunskaper återfinns i Euklides Elementa, det 
samlingsverk från omkring 300-talet f.Kr. bestående av 13 böcker, som genom avskrifter på 
olika språk förmedlats vidare till vår tid. Elementa innehåller 465 matematiska satser med 
bevis, bl.a. definitioner för de flesta geometriska former; cirklar, trianglar, fyrhörningar, fem- 
och sexhörningar, regelbundna polygoner m.m., men också satser för bl.a. proportionalitet 
och likformighet.203 

Men, fungerar det verkligen att ta in dessa satser med åtföljande bevis i undervisningen? 
Fokus för uppsatsen har varit de senare grundskoleårens och gymnasiets matematik-
undervisning, och trots att de ”rena” geometriinslagen inte tar speciellt stor plats i matematik-
böckerna förekommer ofta flera av Elementas definitioner och satser i bakgrunden, t.ex. som 
punkter och förklaringar i böckernas faktarutor. Mer ingående behandlas geometrins satser 
framförallt i gymnasiets B-kurs, som bl.a. innehåller områden som likformighet, cirklar 
inskrivna i trianglar, cirkelbågar och kordor. 

De matematiska bevisen i Elementa konstrueras steg för steg med (ograderad) linjal och 
passare. En del av bevisen består av många steg och det kan vara svårt för ovana elever att se 
och följa med i den logik som bygger på att steg för steg utnyttja definitioner och föregående 
led för att isolera och bevisa den sökta satsen. Speciellt Elementa ger uttryck för den del av 
den grekiska geometri som huvudsakligen intresserade sig för det logiska resonemanget och 

                                                 
201 Caveing, 40. 
202 Ibid., 40. 
203 För mer information om innehållet i Elementa se t.ex. Thompson, Matematiken i historien, 161 ff. 
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(visserligen praktiskt genomförbara men) teoretiskt 
underbyggda bevis. Den antika matematiken var som 
tidigare beskrivits ett område för de högst utbildade, 
filosoferna och delar av de logiska inslaget faller lika 
mycket under beteckningen idéhistoria som vetenskaps-
historia. 

Historien erbjuder också exempel på andra, mer konkreta 
metoder för undersökning av antaganden och satser. Från 
antiken kan Arkimedes lyftas fram som ett exempel. 
Arkimedes, som levde omkr. 200-talet f.Kr. på Sicilien, 
byggde sina resonemang och satser på skillnader och 
förhållanden mellan geometriska former. Antikens intresse 
för geometri kan också studeras utifrån ett mer konsthistoriskt perspektiv. Både under grekisk 
och romersk stormaktstid konstruerades åtskilliga storslagna byggnadsverk, bl.a. tempel, 
broar, kanaler och avloppssystem. I dessa projekt fyllde också de geometriska kunskaperna en 
viktig roll. För att kunna bygga efter korrekta proportioner och konstruera exakta vinklar på 
t.ex. takstolar behövdes kunskap om bl.a. Pythagoras sats204 och likformighet. Grekerna hade 
som ett ”skönhetsideal” det proportionella förhållande som vanligtvis kallas ”gyllene 
snittet”205, Kunskaperna om likformighet utvecklades troligen i samband med de praktiska 
problem som uppstod bl.a. vid brobyggen, då man behövde kunna göra bra uppskattningar av 
avstånd över floder och sjöar, t.ex. genom att, skapa en likformig mindre triangel och mäta i 
denna (se figur 8).206 

Nyttan med trigonometriska satser kan också visas med många andra konkreta exempel ut 
historien, t.ex. pyramidernas vinklar, navigering inom sjöfarten m.m. 

Också i den kinesiska matematikhistorien finns exempel på visuella och konkreta metoder 
att pröva satser. En metod var den s.k. ”lappningsprincipen för geometriska figurer”. Metoden 
går ut på att det utifrån en given geometrisk figur går att skapa andra figurer med samma area 
genom att dela upp figuren i mindre bitar som blir byggmaterialet till nya figurer.207 Liknande 
lappningsmetoder har också utnyttjats i andra kulturer genom historien, huvudsakligen inom 
geometrin. Inom den kinesiska matematiken utnyttjade man i stor omfattning geometriska 
metoder för att omtolka också andra matematikproblem, sådana som inte ursprungligen hade 
geometrisk form. 

                                                 
204 Pythagoras sats, d.v.s. att summan av kvadraterna på kateterna i en rätvinklig triangel är lika med kvadraten 
på hypotenusan, har sitt ursprung långt före pythagoréernas verksamhet, bl.a.. har man funnit stöd för att 
åtminstone trianglar med sidorna 3,4 och 5 var kända i babylonsk och indisk kultur. Källa: McLeish, 89. 

205 Förhållandet 
2

51+ : 1, d.v.s. ≈ 0,618. Gyllene snittet kan fortfarande idag hittas i t.ex. proportionerna hos 

fönster, flaggor m.m., Källa: Wahlström & Widstrands matematiklexikon, 157. 
206 Stig Olsson, Matematiska nedslag i historien, Ekelunds Förlag AB, Solna (1999), 167. 
207 Jean-Claude Marzloff, “Kina” i Noël (red.), 139f. 

Figur 8. Likformighet. 
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Figur 9. Exempel på kinesiskt metod att summera heltal. De ingående talen i summan (1+2+3+...+n) 
representeras geometriskt som en trappa. Den dubbla summan kan illustreras genom att rotera den ena trappan 
ett halvt varv och placera den ovanpå den andra. Summan blir då n stycken staplar med summan n+1 i varje, 
d.v.s. summan av 1+2+3+..+n = 1/2 · n·(n+1). 
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4. En analys av möjligheterna att integrera historia och matematik 

Vid sidan av de krav på historiskt innehåll i skolans undervisning som följer av 
styrdokumenten, har de föregående avsnitten behandlat ett antal olika argument och tankar 
kring sambanden mellan historia, och då framförallt matematikens historia, och matematiska 
kunskaper. Utöver olika argument för att ha med ett historiskt perspektiv i 
matematikundervisningen, finns ett flertal andra faktorer som har inflytande på hur 
matematikhistoria utnyttjas i undervisningen. Till dessa hör framförallt ”vilken” 
matematikhistoria man avser att undervisa om. Detta i sin tur beror till stor del av hur 
undervisningen går till, vilka redskap och böcker, och inte minst vilka historiska kunskaper 
läraren har. Jag kommer i detta avsnitt att föra en diskussion om dessa frågor och andra som 
rör möjligheterna till en ökad integrering av matematik och historia. I diskussionen 
återkommer jag också till argument och idéer från de tidigare kapitlen och försöker redogöra 
för eventuella för- och nackdelar med att betona och lyfta fram matematikens historia i 
matematikundervisningen i grundskolans senare år och på gymnasiet. 

4.1. Matematikernas eller matematikens historia? 

I samband med att han argumenterar för införandet av ett historiskt perspektiv inom 
matematikundervisningen konstaterar Thompson att: ”begreppsbildningens historia är 
begreppens, inte ’gubbarnas’ eller anekdoternas”208. Thompson tar liksom t.ex. Löwing och 
Kilborn upprepade gånger upp matematikens bakgrund i försök att lösa vardagliga problem. 

Pehr Sällström kommer in på en liknande idé då han betonar att matematikens notation inte 
bara utgörs av symboler och formler utan måste ses som bildande texter eftersom 
matematiska problem, framförallt de ”klassiska” problemen men också de flesta nutida, 
ursprungligen formulerats i ord för att sedan formaliseras till matematiska bevis enligt 
rådande matematiska normer.209 Genom historien har matematiken utvecklats från att 
huvudsakligen behandla problem som kan lösas direkt med verktyg av olika slag (t.ex. 
passare, linjal, vikter, olika slags mått m.m.) till att bli en alltmer abstrakt vetenskap. 
Abstraktionen har i sin tur medfört ett ökande behov av gemensamma ”standarder” för hur 
man ska teckna ned lösningsförslag och idéer så att vem som helst med matematikkunskaper 
kan ta vid eller pröva lösningens giltighet. Sällström anser att den (matematik)notation som 
utvecklats under många års idéutbyten och utprovning av matematiker har flexibilitet som sin 
kanske viktigaste egenskap; ett matematiskt problem kan skrivas med korrekt notation utan att 
för den skull vara korrekt löst.210 Sällström föreslår att notationens förenande egenskaper 
borde betonas mer; åskådligheten som fås av kombinationen av ord och bild gör att ”parallellt 
med att man läser och manipulerar tecknen sätter dessa tänkandet i rörelse, fantasin väcks, ett 
rikt fält av associationer frammanas”.211 Denna ”lycklig[a] syntes av språkliga och bildartade 
moment” åskådliggörs genom nedanstående ”bild”: 

                                                 
208 Thompson, ”Historiens roll i matematikundervisningen eller Retorikens återkomst”, 21. 
209 Sällström, 167. 
210 Ibid., 169. 
211 Ibid., 436. 
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BILD          ORD 

 illustrationer      vardagsspråk 

  principskisser    fackspråk 

   diagram   formler 

     ideogram 

          NOTATION 

Figur 10. Illustration av hur notationen utvecklas i ett utbyte mellan bild och ord. 

Om man utgår från att matematikens historia verkligen behöver integreras med matematik-
undervisningen, vilken historia talar man då om? Det visar sig ganska snart att det finns en 
inneboende konflikt mellan historia å ena sidan och en mer idéhistorisk inriktning å den andra 
sidan. Medan ”historia” riskerar att reduceras till historien om skeenden, om matematikerna 
och årtalen för deras matematiska landvinningar, intresserar sig idéhistorien mer för orsakerna 
bakom denna utveckling. Hur och varför utvecklades t.ex. matematikens satser och metoder, 
uppstod de som svar på något för sin tid prioriterat problem eller kan de ses som en bieffekt 
av andra skeenden? 

Ett ”bredare” historiskt perspektiv hör också samman med en socialkonstruktivistisk 
kunskapssyn, då en sådan medför att ”mentala funktioner [ses] som ett resultat av ett 
deltagande i ett socialt, historiskt och kulturellt sammanhang”.212 

Historien kan kanske också visa på viktiga steg i den matematiska utvecklingen. Ulin menar 
t.ex. att vi borde inspirera eleverna att göra som antikens grekiska matematiker. Grekerna 
frigjorde sig från sina egyptiska och babyloniska föregångare vars matematik varit bunden vid 
formler, tabeller, regler och metoder. Grekernas ”framsteg” inom matematiken var till stor del 
en följd av att de började göra helt nya kombinationer och kopplingar mellan vad de visste 
och kunde, vilket resulterade i nya vetenskaper och nya resultat.213 

4.2. Historiska uppslag som underlag och inspiration 

En stor del av matematikens historia finns ”inbyggd” i de matematiska 
områden som tas upp i skolans undervisning. I många fall kan en 
integrering av matematik och historia därför handla om att, som bl.a. Ernest betonar, lyfta 
fram och synliggöra denna historia än att lägga till en separat historia. Av detta följer att det är 
viktigt att också läraren och lärarutbildningen behandlar matematikens historia som något 
integrerat med ämnet och inte som ett slags egentligen onödig kuriosa. 

Thompson menar att en av fördelarna med att ta in mer historia också direkt berör lärare; 
genom att reflektera över vilka ”flaskhalsar” som tog lång tid att lösa i matematikens historia 
kan läraren få en uppfattning om vad eleverna kan få problem med.214 

Arne Engström skriver: 
Bakom en lärares handlingar i klassrummet ligger en tolkning av de olika situationer som 

läraren har att handskas med. Dessa tolkningar bygger ändå alltid på någon form av teori, 
uttalad eller underförstådd. Frågan är således inte om läraren använder teorier i sin 
yrkesverksamhet, utan vilka teorier.215 

                                                 
212 Runesson, (1999), 59. 
213 Ulin, ”Att upptäcka samband i matematik”, 35. 
214 Thompson, ”Historiens roll i matematikundervisningen eller Retorikens återkomst”, 22. 
215 Engström, ”Inledning”, (1998), 15. 
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Enligt Butterworth börjar barn ”utveckla räknefärdigheter innan de börjar skolan och rentav 
utan mycket hjälp från föräldrarna.”216 Barn utvecklar naturligt avancerade numeriska 
föreställningar och metoder i hemmet och ute på gatan. ”Skolan underminerar ofta barns tillit 
till metoder från hemmet och gatan”.217 Butterworth anser att det behöver finnas ett kognitivt 
samband mellan barnens egna kunskaper och de kunskaper undervisningen tar upp.218 Som ett 
exempel beskriver Butterworth en undersökning av hur ett antal elever i år 6 uppfattade och 
förstod bråkbegreppet. Enligt undersökningen kan elever vid denna ålder inte ta till sig 
matematikens abstrakta bråkbegrepp utan måste arbeta sig fram till denna förståelse genom att 
lösa konkreta problem, ofta samma ”gamla” problem som folk i andra kulturer stått inför 
genom historien. Butterworth menar att detta förmodligen ger en god bild av de 
matematiksvårigheter eleverna möter i skolans undervisning, eftersom denna till stora delar 
innehåller matematik med rötter hundratals-, och i många fall tusentals år tillbaka i historien. 
En konsekvens av detta, menar bl.a. Engström, skulle kunna vara att se matematikhistorien 
som en resurs för läraren, med uppslag på frågor och konkreta problemsituationer som får 
elever att utveckla t.ex. förståelse av matematiska begrepp och symboler.219 

Men matematikhistorien svarar också mot styrdokumentens krav på variation i under-
visningen. Bengt Ulin skriver att ”det är mycket som behöver utvecklas: analysförmåga, 
kreativitet (exempelvis förmåga att gissa), tålamod, självförtroende, förmåga att tänka logiskt, 
förmåga att tillämpa kunskaper.”220 Enligt Ulin borde eleverna därför ges problem av olika 
slag, dels sådana som övar upp förmågan att upptäcka något, dels sådant som övar deras 
förmåga att gissa samband, dels sådana som övar dem att gå fram systematiskt och att tänka 
logiskt, en del som kräver en kombination av sådana förmågor.” Men Ulin menar också att 
”givetvis behöver eleverna uppgifter för att få rutin, men vi måste gång på gång komma med 
’originalproblem’ som utmanar deras förmåga att börja från början, gärna uppgifter som inte 
kräver just några förkunskaper alls. För en del elevers självförtroende är utredande problem 
särskilt värdefulla.”221 Originalproblem behöver emellertid inte vara ”original” i meningen att 
problemen måste förekomma i sin ursprungliga historiska form, men samtidigt kan det också 
vara så. Ser man till Kuhns beskrivning av vetenskapshistorien, och till Asplunds modell för 
tankefigurer, har mycket av den historia som vi inte kan förstå eller se någon mening med 
redan ”fasats ut” samtidigt som den historia vi förmedlar vidare ofta har giltighet och bottnar i 
att vi har nytta av det den beskriver. Sådan historia har förmodligen uppkommit i samband 
med situationer och problem liknande dem vi har idag. Ulin för fram ett liknande argument då 
han påpekar att trots att det frågas efter vardagsanknytning av skolmatematiken har skolan 
som övergripande mål att ”utveckla individens tankekrafter” och detta borde kunna göras 
minst lika bra av uppgifter i ”ren” matematik, kanske genom att undersöka dess byggstenar, 
bl.a. aritmetikens och algebrans bakgrund och samband.222 

Thompson skriver att ”kalkyler av den typ Diophantos utför har ett värde i elementär 
matematikundervisning genom att påvisa det matematiska tänkandets experimentella karaktär. 
Dessutom får eleverna erfarenhet av tal, hela tal och rationella tal. Vidare är dessa problem 
sådana att de har flera lösningar, bl.a. beroende på friheten att själv välja utgångsvärden. Att 
nyttan därutöver är ringa eller obefintlig betyder mindre; lite lättsinne i matematik-
undervisningen måste man få tillåta sig”.223 

                                                 
216 Brian Butterworth, 340. 
217 Ibid., 347. 
218 Ibid., 347. 
219 Arne Engström, ”Om bråken i den grundläggande matematikundervisningen”, (1998), 45f. 
220 Bengt Ulin, ”Att upptäcka samband i matematik”, (1991), 34. 
221 Ulin,, 34. 
222 Ibid., 34. 
223 Jan Thompson, ”Problemlösning – ett historiskt perspektiv”, (1991), 173. 
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4.3. (Skol)böckernas makt 

Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik konstaterar 
att matematik verkar vara det skolämne som har störst beroende av läro-
böcker.224 Författarna av dessa böcker har följaktligen ett stort ansvar för att 
ett historiskt perspektiv kommer in i undervisningen, t.ex. att ge 
matematiska områden en historisk kontext genom att beskriva bakgrunden till olika 
utvecklingsskeden inom matematiken och vilka problem man försökte lösa. En snabb 
granskning av inledningarna i ett tiotal olika läroböcker för senare delen av grundskolan och 
gymnasiet, samt lärarhandledningar för dessa, antyder att författarna och förlagen ofta ser sig 
som uttolkare av kursplanerna och ser till att de efterfrågade kunskaperna kommer in i 
undervisningen. Följs bara läroboken så försäkrar författaren/-na att eleverna kommer att nå 
både de uppnående- och strävansmål som anges i styrdokumenten. 

Hur målen tolkas och vilken matematikundervisning de i realiteten medför skiljer sig 
emellertid från individ till individ. Varje lärare gör sina egna tolkningar av innehållet i 
kursplanerna för att kunna välja en bok som passar dennes undervisning. Parallellt med detta 
finns det starka traditioner för hur matteböcker ska vara utformade och i vilken ordning 
områden ska behandlas. Dessa traditioner påverkas och underhålls dels av förlag och 
författare, dels av vilka böcker som faktiskt köps in av skolorna. 

Vid en överblick av de moderna matematikböcker som står i referenshyllorna på biblioteken 
visar det sig finnas stora skillnader mellan styrdokumentens förklaringar till ett historiskt 
perspektiv och de som återfinns i läroböckerna. Denna åtskillnad skulle förenklat kunna 
beskrivas med å ena sidan ett historiskt perspektiv och å andra sidan ett idéhistoriskt 
perspektiv på matematikens historia. Medan kursplanerna antyder att matematiken har 
betydelse inte endast i form av matematiska kunskaper också som en kulturell förmedlare av 
idéer och praktiker, domineras skolböckerna ofta av historiska faktakunskaper. Denna 
historia, som betonar personer, årtal och framsteg, går tillbaka på en skoltradition som ser 
kunskap i betydelsen faktakunskaper som kan kombineras och tillämpas oavsett sin kontext. 

Enligt detta synsätt skulle ett historiskt perspektiv huvudsakligen fylla ett syfte genom att 
orda matematikens viktigaste bedrifter både i tid och efter utveckling. Ett idéhistoriskt 
material har fler beröringspunkter med t.ex. socialkonstruktivismens syn på matematikens 
som en social och kulturell konstruktion, vilken utgått från de behov och förutsättningar och 
redskap som funnits till hands i olika samhällen vid olika tider i historien. Sett ur detta 
perspektiv behövs den historiska kontexten för att eleverna ska kunna ta till sig och förstå 
varför vissa begrepp utvecklats och hur de fungerar. 

I fråga om läromedlen tror jag att det finns en parallell till Asplunds kommentar om synen 
på den obligatoriska historiska bakgrunden som något egentligen ovidkommande för det 
övriga innehållet. Det har kommit ut ett stort antal böcker de senaste åren inom den 
idéhistoriska forskningstraditionen som riktar sig till en bredare publik, t.ex. Sven-Eric 
Liedmans idéhistoriska översiktsverk, och det ökande intresse för de idéer som ligger bakom 
våra värderingar av bl.a. vetenskaper, kan ses som en bidragande orsak till det likaså ökande 
intresset för förståelse inom den didaktiska forskningen, inte minst då det gäller den 
konstruktivistiska forskningstraditionen. Men att det finns undantag tycker jag mig se tydliga 
exempel på ute i skolan. Under praktik i både matematik och historia har jag sett många 
skolböcker med samma historieperspektiv och innehåll som de böcker som var ”aktuella” 
under min egen högstadie- och gymnasietid, vilka framförallt lyfte fram årtal och namn på 
stora matematiker. Inom historieområdet har det de senaste åren givits ut många ”nya” 
läromedel som antar ett idéhistoriskt perspektiv på historien, böcker som inte verkar ha fått 

                                                 
224 Skolverkets rapport nr 221, Lusten att lära – med fokus på matematik, (2003), 39. 
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något större genomslag i skolan. Detta kan delvis bero på att de ofta innehåller mer textmassa 
än motsvarande ”klassiska” uppradning av kungar, årtal och krigsförlopp. Ett liknande 
problem finns troligen ifråga om hur gymnasiekursernas matematikhistoriska innehåll ska 
undervisas; att ge en utförligare historisk kontext till olika matematikområden tar inte bara tid 
från undervisningen, det tar också upp plats i skolböcker med ett redan komprimerat innehåll. 

Det finns emellertid fler orsaker till att ett ”traditionellt” historiskt innehåll lever kvar i 
skolböckerna. Säljö konstaterar att det finns en klar risk att olika forskningsperspektiv (t.ex. 
de olika kunskapsteoretiska perspektiv som beskrivits tidigare) arbetas in i vårt medvetande 
och till slut kanske blir helt osynliga, d.v.s. blir så ”för-givet-taget” att vi inte uppfattar att det 
skulle kunna finnas några alternativ. Som ett exempel tar Säljö (kunskaps)överförings-
metaforen, som varit så stark inom skolan att knappast någon ifrågasatt att kunskap handlar 
om att förmedla och överföra information från någon som kan till någon som inte kan.225 

Det går också att spåra en parallell mellan Kuhns syn på den skeva bilden av vetenskaps-
historien som en serie kontinuerliga och obestridda framsteg och Frank Swetz funderingar 
kring risken av att en allt mer teoretisk och ”professionell” matematik har en frånstötande 
inverkan på elever. 

Ett annat område som ger motstridiga budskap om hur matematikens historia kan bidra till 
matematikundervisningen har att göra med skillnaden mellan läroboksförfattarnas syn på 
matematikens historia och den betoning av framförallt förståelse och helhetssyn som lyfts 
fram inom såväl den matematikdidaktiska forskningen som i styrdokumenten. I 
matematikhistoriska översiktsverk (Thompson, Sjöberg, Unenge, Ulin, Johansson, m.fl.) 
återkommer matematikens långa historia och dess möjligheter till variation i undervisningen 
som motiv bakom införandet av ett historiskt perspektiv. Dessa böcker riktar sig kanske mest 
till blivande matematiklärare, men ofta föreslår författarna att de också kan användas som 
breddning på gymnasiet. Visst finns det andra motiv, som tidigare redovisats, t.ex. synen på 
matematikinlärning som ett återupptäckande. Men jag skulle vilja ge ett exempel på hur jag 
menar att det finns en risk att dessa uppradanden av ”gubbar och årtal” inte bidrar så mycket 
till integrering som till fortsatt åsidosättande av matematikens historia. I inledningen till Jan 
Unenges Människorna bakom matematiken (1997) anges att ”avsikten är att ge en bild av 
människan bakom matematiken och att ge exempel på personers insatser inom matematiken”, 
men att samtidigt så mycket som möjligt av matematiken utelämnats med följden att det ”ofta 
[blir] svårt att ge en helt rättvisande bild av personernas matematiska insatser”226 Vad kan 
man få ut av ett historiskt perspektiv på matematik om man inte tar med matematiken? Enligt 
Unenge går det ”att visa att matematiken är nödvändig för den historiska utvecklingen”227. 
Detta kan visas genom att dels lyfta fram livsöden och personliga framsteg inom den 
matematiska vetenskapens område, alternativt kan man utgå ifrån kulturella behov och den 
folkliga kulturens förståelse för och utnyttjande av matematisk kunskap, eftersom det 
historiskt sett, precis som idag, funnits ett samband mellan matematiska problem och 
matematikens utveckling. 

4.3.1. För mycket kunskap? 

Att det under historiens gång utvecklats ett omfattande matematiskt 
symbolspråk har medfört att skolans undervisning har som uppgift att 
eleverna ska nå grundkunskaper om matematikens notation, bl.a. inför 
fortsatta studier. Mot detta kan kritiker lyftas fram, bl.a. Lakatos, som menar att den 

                                                 
225 Säljö, 47f. 
226 Jan Unenge, Människorna bakom matematiken, Studentlitteratur, Lund (1997), 6. 
227 Unenge, 7. 
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matematik som möter eleverna i skolan alltför mycket inriktats mot formell kunskap om 
uttryck och metoder. Följden har blivit att matematiken alltmer framstår för eleverna som ett 
mekaniskt och ofta fantasilöst följande av givna regler. Också förespråkare för de 
teoribildningar som har stort inflytande på dagens matematikdidaktiska forskning 
(huvudsakligen sociokulturell och metakognitiv teori) anser att skolmatematiken borde gå in 
också på tankegångar och begrepp som ligger till grund för den formella matematiken, liksom 
de möjligheter matematiken ger oss. Sett ur ett historiskt perspektiv har matematiken existerat 
både som vetenskap och som redskap i vardagen långt innan utvecklingen av en 
standardiserad matematisk notation, och denna kulturella betydelse bör eleven enligt 
kursplanerna nå insikt om. Före införandet av vedertagna symboler (för t.ex. addition och 
subtraktion) var vetenskapen retorisk, och ett viktigt led i problemlösandet var att kunna 
redogöra för och förklara vad problemet bestod av228, och att redogöra för sina tankar 
återfinns också som ett mål i skolans styrdokument. Det enda som återstår borde rimligen 
vara att i stor omfattning införa ett historiskt perspektiv i matematikundervisningen? 

Kombineras de olika aspekter som lyfts fram i diskussionen om fördelarna av en integrering 
av matematik och historia, blir det tydligt att med olika perspektiv på nyttan av en integrering 
följer också olika betoning på hur och vad som ska studeras av matematikens långa och 
omfattande historia. I exemplet med geometrin skulle det t.ex. vara möjligt att, för att öka 
förståelsen utnyttja de möjligheter till variation som historien erbjuder; dels visuellt, dels 
konkret med passare och linjal, dels med logiska satser kunna nå fram till bevis. Alternativt 
skulle fokus kunna vila på några historiska problem vilka bidragit till utvecklingen av 
geometrin för att visa på meningen och nyttan av kunskaperna. En tredje variant skulle kunna 
vara att steg för steg visa samband mellan matematikhistoriens satser och dagens algoritmer. 

Skolans matematikundervisning svarar mot behov av och efterfrågan på allt mer omfattande 
matematiska kunskaper, vilket gör det till en omöjlighet att ”gå till historien” med alla 
matematikens områden och begrepp. Det saknas ofta tid för illustrerande exempel och 
redogörelser av den många gånger krokiga utvecklingen fram till dagens metoder, inte minst 
om man tar sin utgångspunkt i en sociokulturell syn på matematiken som en kulturell 
verksamhet som inte går att studera isolerad från sin omgivning. 

Den formalisering och abstraktion som blivit något av ett mål för matematiker har också till 
stor del utvecklats just för att spara tid och för att kunna förena och ”komprimera” 
matematiska operationer till enklare uttryck. I likhet med andra vetenskaper, inte minst 
historievetenskaperna, utvidgas den samlade kunskapsmassan från år till år. Vid sidan av 
”nya” kunskaper tillkommer också andra kunskaper och nya praktiker. Om det då inte går att 
få med ”allt” vad bör man i sådana fall prioritera? 

I ICMI-studien om möjligheterna att integrera historia och matematik antyder flera av 
rapportens många artikelförfattare att införandet av historia i matematikundervisningen ofta 
riskerar att bli en balansgång mellan å ena sidan alltför ”smala” matematikhistoriska 
fördjupningar som riskerar att ge eleverna en felaktig syn på historieforskningens villkor, å 
andra sidan en historiskt sett bred återgivning av matematikens utveckling som kanske inte 
svarar mot de krav på matematikkunskaper som bl.a. styrdokumenten efterfrågar. En lösning 
måste vara att arbeta för att anta ett historiskt perspektiv inom den existerande matematik-
undervisningen.229 

Löwing och Kilborn argumenterar i Baskunskaper i matematik för att skolmatematiken, 
speciellt dess abstrakta språkliga begrepp, bör konkretiseras med exempel från historien som 
visar dess bakgrund som vardagliga problem. Samtidigt kritiserar författarna skolan för att 
inte tydliggöra för eleverna att vissa områden inom matematiken inte går att konkretisera eller 
förenkla. I kombination med (den inom både kognitivism och konstruktivism förekommande) 
                                                 
228 Stig Olsson, Matematiska nedslag i historien, Ekelunds Förlag AB, Solna (1999), 26. 
229 Barbin, ”Integrating history: research perspectives, 65ff. 
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uppfattningen att kunskaper konstrueras utifrån individens tidigare erfarenheter och förståelse, 
menar de att frånvaro av konkreta förklaringar och exempel inom den mer abstrakta 
matematiken delvis kan fyllas av samma abstrakta matematiks historiska utveckling.230 Inom 
historielitteraturen förekommer ofta att fakta blandas med kuriosa och historiska ”parenteser”, 
då sådant antas bidra till att öka elevernas intresse. Bengt Ulin framhåller att matematikens 
historia kan ses som en ”guldgruva” av material som kan utnyttjas för att samtidigt som det 
stimulerar och vidgar elevernas vyer övar upp deras problemlösningsfärdigheter; 

Att få kulturhistoriska bakgrunder till matematik brukar ge god stimulans åt 
problemlösningen. Triumferna i funktionsläran och brottningen med parallellaxiomet är 
exempel på idéhistoriska skeenden som bjuder på både dramatik och allmänbildning. [...] 
Motivet för matematisk problemlösning är först och sist utveckling av den egna tankeförmågan, 
så att självförtroendet och tilliten till tänkandet kan växa.231 

I Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik framgår att många lärare 
skulle vilja arbeta mer varierat inom matematikundervisningen, t.ex. genom samarbete med 
andra ämnen, t.ex. samhällskunskap eller historia, men att den vanligaste förklaringen till att 
detta inte går att genomföra i verkligheten går ut på att det skulle ta för mycket tid från det 
”obligatoriska” arbetet att nå kursplanernas uppnåendemål. I rapporten konstateras att många 
lärare följer läroboken ganska strikt, vilket gör att de ofta har svårt att hitta utrymme i 
planeringen för att lyfta in andra inslag i undervisningen.232 Samtidigt visar undersökningen 
att lärare som kan ta undervisningen ”utanför” boken och anknyta matematiken till 
verkligheten, lärare som ”engagerar elever i utmanande samtal och visar hur kunskapen 
används”, efterfrågas av elever och svarar mot lärare som kan förmedla lust att lära.233 

I Lpf 94 konstateras också att: 
Skolan kan inte själv förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det 
väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande 
och kunskapsutveckling. Därvid skall skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som 
finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. arbetslivet. Den värld eleven 
möter i skolan och det arbete eleven deltar i skall förbereda för livet efter skolan.234 

Vikten av att lyfta fram olika kunskapsformer i matematikundervisningen och samtidigt ge 
eleverna både möjlighet att utveckla sitt tänkande och övning i ”verkliga” problemsituationer 
belyses bl.a. av Conny Stendrup: 

Vi [är] i matteundervisningen ofta tvungna att ur ett metodiskt perspektiv plocka isär begrepp. 
Detta medför givetvis problem speciellt för de som skall lära sig dem. Min erfarenhet är att 
eleverna i allmänhet inte lyckas att återskapa dessa begreppsliga tankehelheter med att räkna 
massor av uppgifter i en mattebok. Det socialt dialogiska i undervisningen måste enligt min 
erfarenhet vara helheten som hjälper eleverna att göra tankar av begrepp.235 

De ovanstående citaten kan ses som exempel på skolans svåra balansgång mellan att å ena 
sidan hinna behandla alla matematikområden som behövs för att eleven ska kunna bygga en 
grund för vidare studier och erfarenheter, och å andra sidan behandla dessa så pass ingående 
att eleven får tid och möjligheter att förstå och skaffa sig en helhetsförståelse. Skolverkets 
Kommentar till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik anger också att ”ett 
sätt att få ökat lärande i matematik är att använda en del av matematiktimmarna för 
                                                 
230 Löwing och Kilborn, 201ff. 
231 Ulin, 10. 
232 Skolverkets rapport nr 221, Lusten att lära – med fokus på matematik, (2003), 45. 
233 Ibid., 35. 
234 Skolfs 1994:2, 3. 
235 Conny Stendrup, Undervisning och tanke: En ämnesdidaktisk bok om språk och begreppskunskap: Exemplet 
matematik, HLS Förlag, Stockholm (2001), 16. 
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ämnesövergripande samordning [...] tio timmar matematik tillsammans med exempelvis tio 
timmar hemkunskap kan göra mer nytta än tjugo traditionella ämnestimmar”.236 

I det följande ges en överblick av de argument och motiv som berörts i denna uppsats för 
och emot ett ökat historieinslag i matematikundervisningen. De streckade förbindelser som 
gjorts mellan olika argument ska endast ses som exempel på hur för- och nackdelar kan vägas 
mot varandra. Det går att göra andra, och betydligt fler kopplingar. Syftet med illustrationen 
har varit att ge ett exempel på hur lärare kan ställa upp för- och nackdelar och samtidigt 
fundera över vilka egna värderingar hon/han har i fråga om historiens betydelse och relevans 
för matematikundervisningen. 
 

                                                 
236 Kommentar till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik, Skolverket, Stockholm (1997), 33. 
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Fördelar med ett historiskt perspektiv ...och nackdelar 

 

kan bidra med åskådlighet och 
konkreta exempel ...eller otidsenliga och

inaktuella exempel 
...och kanske ”eviga” och

grundläggande exempel... eventuellt också svårigheter att
se kopplingarna mellan nyttan då
och nu... ...och tar ner matematiken på jorden, 

bl.a. genom att visa att utvecklingen inte 
varit spikrak och man inte måste vara ett 
geni för att förstå matematik fler matematikkunskaper ska

rymmas i huvudet 

tillför intressanta inslag
och variation 

... risk för mycket kuriosa 

kan göra matematikmoment
mer realistiska och synliga ...risk att fastna i exempel och

inte se helheten 
...men inte lika stor risk som att fastna i

vardagsmatematikens exempel 

många nya begrepp som tar tid
att ta till sig innan de går att
använda för att argumentera med 

många möjligheter till att tala
matematik (retoriskt) 

ger övning i logiskt
tänkande 

nöjesmatematik kan bidra till
variation och lust 

mer som ska rymmas i en
redan överfull kursplan 

men matematikens praktiska och
icke-formella ursprung kan också
bidra till öppnare diskussioner som
fler elever vågar delta i 

Figur 11. Översikt av för- och nackdelar med att arbeta utifrån ett historiskt perspektiv i 
matematik. 
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5. Avslutande diskussion 

Ser man till de omfattande mål som styrdokumenten anger att elever ska nå i grundskolan 
och gymnasiet, förefaller det i stort sett omöjligt att konsekvent behandla matematiken ur ett 
historiskt perspektiv. Å andra sidan ingår också det historiska perspektivet som något som 
skall ingå i undervisningen enligt samma styrdokument. 

En vanligt förekommande lösning har (åtminstone hittills) varit att låta matematikens 
historia representeras med korta biografier över några av matematikens stora företrädare. Ofta 
består denna matematikhistoria av födelsedata samt några viktiga årtal svarande mot 
publicerandet av nya matematiska satser. Denna historia går mest av allt tillbaka på den 
skoltradition som hade allmänbildning och faktakunskaper som ett slags ideal. 

I de nuvarande kursplanerna för matematikundervisningen kommer inflytandet från andra 
traditioner, bl.a. från olika konstruktivistiska riktningar, med en syn på historien som på- och 
återverkande på vår kultur och våra tankar. I samband med att nationella utvärderingar gjorts 
har inom matematikdidaktisk forskning skolmatematikens formella och abstrakta inslag lyfts 
fram som något som vållar problem för elever. Framförallt problematiseras att eleverna får en 
bristande helhetssyn vilket ofta medför att de inte ser nyttan med och motiven bakom 
matematikkunskaperna. 

Det finns egentligen ingen tydlig övergång mellan bildning och förståelse sett till vilka 
motiv som lyfts fram för att undervisa i och om matematik med ett historiskt perspektiv. Ju 
mer man undersöker tankarna bakom dessa begrepp desto mer visar de sig ha starka 
förbindningspunkter. Däremot visar det sig att det finns en större skillnad mellan 
styrdokumentens förklaringar till ett historiskt perspektiv och de som återfinns i läroböckerna. 
Denna åtskillnad skulle förenklat kunna beskrivas med å ena sidan ett historiskt perspektiv 
och å andra sidan ett idéhistoriskt perspektiv på matematikens historia. Den historia som 
betonar personer, årtal och framsteg vilar på en skoltradition som ser kunskap i betydelsen 
faktakunskaper som kan kombineras och tillämpas oavsett kontext. Enligt detta synsätt skulle 
ett historiskt perspektiv huvudsakligen fylla ett syfte genom att orda matematikens viktigaste 
bedrifter både i tid och efter utveckling. 

Personligen anser jag att det finns många anledningar att som lärare undersöka eventuella 
för- och nackdelar med ökade historieinslag, och inte rakt av överta den faktabaserade 
matematikhistoria som ofta betonas i matteböckerna. Förmodligen finns det alltid någon 
historisk infallsvinkel som tilltalar varje lärare. Om inte annat för att ett historiskt perspektiv 
kan tillföra mycket av den variation i arbetsformer och uppgiftsinnehåll som Lpo/Lpf 94 och 
kursplanerna efterlyser. Utifrån både ett kunskapsteoretiskt och ett matematikdidaktiskt 
perspektiv går det att hitta fler argument, från att matematiken överhuvudtaget inte går att 
riktigt förstå om den inte förstås utifrån sin historiska utveckling, till att ett historiskt 
perspektiv skapar möjligheter för elever att finna redskap och arbetsmetoder de behöver i sina 
fortsatta liv. Nu tror jag, i och för sig, att det finns ett visst avstånd mellan forskningen och 
skolans verklighet, inte för att teorierna behöver vara ”omöjliga” att genomföra praktiskt, men 
skolan som institution karakteriseras av mångfald och diversitet, vilket gör att den ”perfekta” 
undervisningssituationen knappast existerar. Precis som med så mycket annat behövs 
engagemang och intresse för att nå långt. För den som inte har personligt historieintresse går 
det att trots allt dra nytta av matematikhistorien och de många illustrerande och motiverande 
exempel på praktisk matematik den innehåller. 

I likhet med t.ex. ICMI- och NCM-rapporterna går det att motivera ett historiskt perspektiv 
utifrån både ett bildnings- och ett förståelseperspektiv. Vilket som har störst betydelse för 
elevernas fortsatta matematikutövande må vara osagt, men mängden av argument tyder på att 
det troligen finns en hel del att vinna (ur flera synpunkter) på att integrera matematikens 
historia i matematikundervisningen. 
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Avslutningsvis finns det så mycket mer som skulle vara intressant att studera då det gäller 
hur ett historiskt perspektiv kan integreras i matematikundervisningen, t.ex.: 

• Kompletterande intervjuer med matematiklärare i grundskolans senare år och gymnasiet 
för att undersöka deras syn på historiska inslag i matematikundervisningen liksom hur de 
förhåller sig till läromedlen; 

• Ser lärare historieinslaget som viktigt, mindre viktigt, liggande utanför deras 
kompetensområde, svårt, omöjligt att pressa in i tidsschemat? 

• Har lärarna några idéer och drömmar om hur de skulle vilja arbeta som de inte 
omsatt eller inte kan omsätta i praktiken? 

• Hur tas det historiska inslaget, d.v.s. matematikens ursprung och utveckling, in i den 
konkreta undervisningen ute i skolan? 

• Hur ser intresset för historia ut hos eleverna? 

• Förekommer det t.ex. att undervisningen ges ett medvetet historiskt sammanhang? 

• Får eleverna med sig en historisk kontext till området de arbetar med? Om så, hur 
går läraren tillväga? 
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