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 Abstrakt 

 
Matematiken ses ofta som ett grått, trist ämne. Går det att ”färglägga” med hjälp av estetiska 

ämnen som redan finns på skolan som t ex dans och musik. Dans och musik är en stor del av 

ungdomarnas vardag och i informationssamhället är musiken tillgänglig för alla, via internet, 

tv etc. När musik och dans ofta är en central aktivitet hos ungdomar och fångar deras 

uppmärksamhet, varför skulle det inte kunna användas i undervisningssyfte? Genom att 

berätta om matematikens historia sätter vi färg på den ytterligare, och gör matematiken mer 

levande. 

 

Matematikens och naturvetenskapens historia går längre tillbaka än civilisationens historia, 

men den har utvecklats sedan de första städerna har vuxit fram. Den berör den del av världen 

som vi vet väldigt lite om. Ämnet historia i skolan utgår från västerländsk världssyn och den 

mångkulturella skolan saknar interkulturell undervisning. Att involvera ämnen som historia 

och musik i naturvetenskapliga ämnen är egentligen inte en lära om andra kulturer utan en 

lära om oss människor och den långa färden vi har gjort tillsammans. Man kan berätta om de 

framgångar ”vi” gjort och påpeka alla de misstagen ”vi” begått.  

 

Jag vill utvärdera en form av integrerad undervisning i matematikhistoria där musik och dans 

har en central roll inom lektionens ramar. Studien ska svara på frågorna, om huruvida 

matematikhistoria, musik och dans kan väcka intresse för matematiken och hur elever med 

olika bakgrund upplever den integrerade och interkulturella undervisningen? Jag har valt att 

använda mig av både kvantitativa och kvalitativa enkätundersökningar i de klasser som jag 

har haft, samtidigt som jag har tyckt att några deltagande observationer skulle kunna fylla en 

funktion. 

 

Undersökningen visade att den integrerade undervisningsmetoden går hem hos ungdomarna 

oavsett deras etniska bakgrund. Lektionerna var fyllda av glädje, lust och nyfikenhet. Detta 

arbetssätt, där rytmik och lek finns inbakat i lektionerna, kommer verkligen att prägla mitt 

arbetsliv i framtiden. 
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Förord 
 

Det är på tiden, att lämna in examensarbetet! 

Det är på tiden, att tacka alla elever och deras lärare som har medverkat i undersökningen! 

Det är på tiden, att tacka alla elever som har varit med i de ”primärlektionerna” jag har hållit! 

Det är på tiden, att tacka alla lärare jag har haft under utbildningen vid Högskolan i Halmstad! 

Det är på tiden, att tacka alla vänner och bekanta som har ställt upp för mig och har stått ut 

med mig under alla dessa år! En stor tack till mina mycket goda vänner Eva B. och Karin Z. 

som har varit till stor nytta för alla rättstavningar och korrigeringar! 
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1 Inledning 
 

Som blivande matematik- och fysik lärare har jag engagerat mig ganska mycket i frågan om 

hur man lättare kan nå eleverna i de ämnen som i allmänhet betraktas som ”tråkiga”. 

Mina egna erfarenheter från min skolgång är inte bra. Det var tråkiga och rutinartade matte- 

och fysiklektioner som för det mesta ökade avståndet mellan eleverna och ämnena. De 

roligaste lektionerna, som jag minns det, var de praktiska el- laborationerna eller 

verkstadsarbete, som jag alltid såg fram emot. 

 

Nu som lärarkandidat ute på fältet har jag märkt en liten förändring, mest i mellanstadiet men 

även i vissa fall på högstadiet, hos specialpedagoger som utnyttjar leken i lärandet.  Det är så 

vi som lärare och pedagoger måste göra! Det är anmärkningsvärt att dagens lärare försöker 

lära ut med hjälp av metoder som är baserade på den traditionella metoden som han/hon själv 

blivit utlärd med en gång i tiden. Att stå inför en klass och rabbla en massa formler och 

påståenden dag in och dag ut är ingen bra metod, och det brukar inte ge bra resultat, enligt 

mina egna erfarenheter. Inte undra på att ämnena matematik och fysik har fått så negativ 

klang bland eleverna! Här måste jag påpeka att fysiken som ämne till sin natur innehåller flera 

laborativa moment som med lite engagemang från lärare kan övergå till lekfulla 

inlärningsmetoder. Däremot är matematiken inom högstadiet och gymnasiet mestadels ”torr”, 

”seg” och ”allvarlig”. 

 

Varför kan man inte presentera procent och bråk med lek? Varför ska man inte kunna 

presentera Pytagoras sats genom att anordna ett rollspel om honom? Varför ska man inte 

kunna tala om cirkeln genom att spela en indisk låt och berätta något om den högtidliga 

kulturen som har betydd så mycket för matematiken och cirkel- beräkningar? Vi som lärare 

kan göra mycket för att bana vägen för elever i särskilda- eller allmänna svårigheter inom 

matematik och fysik! Det handlar om att kunna ta bort så mycket hinder som möjligt för dessa 

barn (Ljungblad 2001, Att räkna med barn med specifika matematiska svårigheter). 

 

Jan Thavenius (2004, Skolan och den radikala estetiken) skriver under rubriken ”Kultur i 

skolan”, ett exempel på en verksam diskurs om kultur, estetik och skola.  Den är uppbyggd 

kring motsättningen mellan lek och allvar. En del verksamheter i skolan förknippar många 

pedagoger med lek, som praktisk-estetiska ämnen, och andra med allvar, som 
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naturvetenskapliga ämnen. Leken tillhör barndomen och är onyttig däremot är allvaret tecken 

på mognad och vuxenansvar. Thavenius fortsätter under rubriken med några citat (ur Lind & 

Borhagen, 2000) ”Den goda skolan”, ”har man något som man vet barnen tycker är kul, som 

de lär sig mycket på, då blir resten av skolan rolig”. ”Det är inte bara fakta. Den sociala delen 

är också viktig.” ”Det är inte bara att sitta med böckerna i skolbänken.” Tre klasslärare talar 

om elevernas liv i skolan. 

 

Under mina, både korta och långa vfu perioder (praktiken), har jag försökt att aktivt 

tillmötesgå elevernas intresse och nivåer inom så många områden som jag kunnat. Jag som 

blivande lärare, nykommen och minst erfaren, har idéer som ligger långt ifrån ett färdigt 

koncept men som är under utveckling. Det är lång väg att gå och självklart kommer mitt 

koncept aldrig att vara det ultimata. Däremot känner jag att, när det hela är färdigt någon 

gång, så kommer detta koncept att passa mig utmärkt att jobba efter! 

 

En av de idéer jag har haft är att lära barnen matematik med hjälp av matematikhistoria. Det 

som vi lär ut idag i skolan har utvecklats i flera tusen år av våra förfäder i hela världen. Att 

knyta samman matematik och kultur verkar som en självklarhet för mig, särskilt med tanke på 

dagens mångkulturella Sverige. Jag har skapat en skulptur där matematiken står på det ena 

benet som historia och det andra benet som kultur (i form av musik). Genom 

matematikhistorien berättar jag om vikten av den specifika delen inom matematik och talar 

om det enorma arbete som har legat bakom prestationen. Musiken spelar en stor roll och ska 

fånga elevernas intresse, utmana dem till samarbete, och göra det hela något roligare samtidigt 

som den ska berätta något om det land och dess kultur jag berättar om. Cathrina Elsner (2000, 

Så tänker lärare i estetiska ämnen) berättar om hur lärarna i estetiska ämnen betonar lust, 

glädje och skönhet och dess betydelse för individen. Hon berättar även hur musiklärarna 

karakteriserar musikens kollektiva framförande och dess klara sociala profil. Där nämns även 

musikens instrumentala värden. 

 

En integrerad undervisning handlar inte om att undervisa för barn med utländsk bakgrund 

(Alerby 2000, Lära om lärande). Att involvera ämnen som historia och musik i 

naturvetenskapliga ämnen är egentligen inte en lära om andra kulturer utan en lära om oss 

människor och den långa färden vi har tagit tillsammans. Man kan berätta om de framgångar 

”vi” gjort och påpeka alla de misstagen ”vi” begått. 
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Att låta barn lära sig om andra kulturers betydelse för vetenskapen ger legitimitet och 

statushöjning för utländska barn i klassen, samtidigt som det lägger tyngden på gemenskapen. 

Dessutom spelar musik, lek och gruppspel så stor roll i barn och ungdomars vardag så det 

borde vara ganska orimligt att inte ta vara på det i pedagogiska syften. 

 

Under rubriken ”Former för musikumgänge” skriver Johanna Ray (2004, Musikaliska möten 

man minns) att många studier av hur ungdomar sysslar med musik har visat att lyssnande klart 

dominerar över andra musikaliska aktivitetsformer under denna period av livet och att detta är 

aktivitetsform som tillskrivs särskilt stor betydelse under ungdomsåren. Många ungdomar 

ägnar dagligen avsevärd tid åt att lyssna på musik. Exempelvis kunde North, Hargreaves och 

O`Niell (2000) fastställa den genomsnittliga tiden som engelska ungdomar i de yngre tonåren 

ägnar åt lyssning per dag till närmare tre timmar. Musik är med andra ord ett mycket centralt 

inslag i ungdomskulturen. 

 

Resultatbilden i en brittisk studie av hur närmare 1500 elever i primary och secondary school 

förhåller sig till musik (Lamont, Hargreaves, Marshall & Tarrant, 2003), indikerar att det 

möjligen vore skäl att nyansera bilden av det receptiva musikalumgänget som den 

musikaliska aktivitetsform som skulle ha absolut prioritet inom ungdomskulturen – för att inte 

säga monopol (se t.ex. Sloboda, 2001, 243). I denna studie menar författarna också att hur 

individen upplever musiken är beroende av många olika faktorer. Dessa kan exempelvis vara 

huruvida man är bekant med och van vid att lyssna till den aktuella musiken eller inte, hur 

man riktar sin uppmärksamhet och förmår koncentrera sig under lyssnandets gång, vilken 

inställning man har till musiken (intresse etc.) under vilka (yttre) omständigheter lyssningen 

sker osv. 

 

Under rubriken ”Musikens funktioner och inverkan” skriver Ray att enligt Bourdieu (citerad i 

Varkǿy, 2001, 179) är uppfattningen att musik skall ge positiva känslor som glädje och behag. 

Han kallar det ”den folkliga konstuppfattningen”. ”Uppsalaprojektets” stora databas 

bestående av beskrivningar av starka musikupplevelser kan ses som ett utmärkt exempel på att 

människors möte med musik kan komma att bli en synnerligen laddad upplevelse (inte minst 

känslomässigt), såväl för barn och ungdomar som för äldre människor. Därtill kan det ses som 

ett exempel på hur man metodiskt (åtminstone i någon mån) kan lyckas ”fånga” sådana 

upplevelser. Nielsen (1998, 131) förslår att man förstår starka och intensiva känslomässiga 

upplevelser i samband med musik som ett utslag av ett grundläggande mänsklig behov av att 
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emellanåt, som Nilsen uttrycker det, se livet i ögonen.  

 

Jag undrar faktiskt ibland vad det är jag egentligen gör? Är det så att jag använder mig av 

historia och kultur för att lära om matematiken eller använder jag helt enkelt mig av 

matematiken för att berätta om historien och belysa mångfalden i kulturen! 

Magnus Person (2004, skolan och den radikala estetiken) tar upp det mångkulturella 

samhället som har hittat vägen in i den svenska skolan tack vare de många barn som har 

utländskt bakgrund. 

 

 

1.1 I kursplan 
 

Under rubriken ”mål att sträva efter” i avsnittet ”Matematik” i kursplan och betygskriterier 

2000 för grundskolan är skrivet bl. a. att: 

 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

- inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och verksamheter och 

får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder inom matematiken 

utvecklats och används. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att utvärdera en form av integrerad undervisning i 

matematikhistoria. Studien begränsas till tre klasser i årskurserna fem, sju och nio på en 

ordinär förortsbelägen skola i en lagom stor stad som Halmstad. Studien har avgränsats till 

följande frågeställningar: 

 

- Kan lektioner i matematikhistoria, där man integrerar musik och dans, väcka 

intresse för matematik? 

- Hur upplever elever med olika bakgrund den integrerade och interkulturella 

undervisningen?  
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1.3 Bakgrund 
 

Idén att matematikhistoria skulle passa mycket bra för undervisning såväl i grundskola som i 

gymnasiet har väckts hos mig, då jag för några år sedan deltog i en matematikhistoriekurs, 

arrangerad av lärarhögskola i Halmstad för blivande matematiklärare. 

 

Det dröjde inte länge för idén att utvecklas till en lektion i naturhistoria (matematik- och 

kemihistoria) med hjälp av en studentkollega. Vi delade ämnena oss emellan, naturligtvis 

undervisade jag den matematikhistoriska delen och hon den kemihistoriska delen. Att 

integrera musik och dans för att göra det hela mer intressant var bara sunt förnuft. Under åren 

hann vi hålla några få lektioner på ett par olika skolor. Vi formade om och omarbetade några 

detaljer och så småningom var kollegan färdig med sina studier och jag blev tvungen att köra 

vidare på egen hand. 

 

Börje Ekstig (2002, Natur, naturvetenskapen och lärandet) skriver under rubriken 

”människan och naturvetenskapen” att vi människor har förmåga att fantisera, se mönster, 

förstå sammanhang och förutse händelseförlopp, kort sagt att tänka. Detta tänkande har 

efterhand gjort det möjligt för oss att uppnå ett allt mer begripligt, pålitligt och funktionell 

kunskap om vår omvärld och våra livsvillkor. Ekstig pekar också på att kunskapen har 

utvecklats genom människors olika sätt att tänka, observera, pröva sig fram, lära av 

erfarenhet, dra slutsatser och sist men inte minst, genom vår förmåga att lära av andras 

samlade erfarenhet och kunskap. Ekstig beskriver hur naturvetenskaplig kunskap skapas i två 

samankopplade processer, där den ena av dessa kan studeras i vetenskapshistorien, och att 

under historiens gång, nya föreställningar begrepp och insikter har vuxit fram. Vissa av dessa 

har senare kunnat avvaras eller rent av visat sig vara felaktiga medan andra har visat sig vara 

nödvändiga för den fortsatta uppbyggnaden av kunskap. Den andra processen under vilken 

kunskap skapas, pågår under den enskilda människans lärande. Här påpekar författaren att 

man kanske skulle kunna tro att det är bara fråga om ett återskapande av kunskap, men 

verkligt lärande är en aktiv process och inte bara ett ytligt återgivande av redan befintlig 

kunskap. Ekstigs slutsats är att dessa båda processer är ömsesidigt sammankopplade. De 

begrepp som varje ung människa har att bygga upp sin individuella kunskap på, utgör i många 

fall just de kunskapselement som återfinns i historien och som befunnits nödvändiga för 

vetenskapens utveckling. Samtidigt är naturligtvis all kunskap i vetenskapssamhället 

uppbyggd av enskilda individers bidrag. Det är i detta sammanhang intressant att jämföra, hur 
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en elev lär sig med hjälp av hur en naturvetenskaplig forskare arbetar. Ekstig menar att eleven 

ofta får stöd för sitt lärande av ett studium av hur begreppsuppbyggnaden gått till historien. 

 

De integrerade matematikhistoria lektionerna har väckt debatt både på de skolor som jag hållit 

lektionerna på och på lärarhögskolan. Det har diskuterats både om möjligheterna som skapas 

vad det gäller matematik undervisningen (didaktiken) och de interkulturella aspekterna i 

undervisningen. Man ser att det kan fungera som ett ”lyft” för minoritetsgrupper i skolan 

samtidigt som det kan skapa ett helt nytt synsätt för majoritetsgruppen. Äntligen nämns den 

delen av världen i ett positivt sammanhang när hela västvärldens massmedia väller ut bara om 

elände kopplat till området. Å andra sidan, sitter elever inte i sina ordinarie skolbänkar med 

sina böcker och pennor och räknar tal in och tal ut. De är hela tiden med i vad som händer, de 

lyssnar, dansar och t.o.m. spelar med instrumenten. För de flesta av eleverna innehåller 

matematikhistorielektionen en annorlunda sorts musik som de varken har hört eller kommer 

att höra annars. Genom att skapa en annorlunda miljö, präglad av nya upplevelser, som skiljer 

sig markant från vardagen, gör att de specifika minnesbilderna lever länge. Det påstår jag 

efter mina egna erfarenheter i livet. 

 

Gertrud Ericson (2000, Dans på schemat) som projektanställd skolpsykolog fick hon i 

uppdrag att utvärdera försöksverksamheten i det nya ämnet dans i skolan. Hon skriver om hur 

klasslärarna påpekade den motoriska träningen, sociala relationer, samarbete och att våga ta i 

varandra. Kroppsuppfattning, självmedvetande, rytmkänsla, samlad uppmärksamhet samt att 

lyssna till och följa musiken var andra områden som nämndes. Under rubriken ”dans och 

kulturpedagogik i skolvärlden” skriver hon: 

 
Dans är en universell, mänsklig aktivitet och uttrycksform som avbildas i några av de äldsta kända 

grottmålningarna och stenristningarna. Dans tycks alltid ha varit en del av livet och ingått i de 

ritualer som alla deltog i, kanske människans tidigaste konstnärlig yttring. Musik och dans har varit 

så samhöriga att ordet dans saknas i flera afrikanska bantuspråk, som i stället har ett gemensamt 

begrepp för musik, dans och trumma. (sida 17) 

 

Ericson berättar vidare om hur dansens roll har ändrats till social aktivitet i den västerländska 

civilisationen samtidigt som den fortfarande betraktas som en konstart.  
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Dansen kan upplevas på dansgolvet en lördagskväll som ett socialt umgänge eller upplevas på 

den stora scenen på stadsteater som konstnärligt uppträdande. Den professionella dansen som 

visas upp på scenen bjuder åskådaren på en resa genom artistiskt kroppsligkinetisk färdighet 

gestaltat med sköna och oftast mjuka (sensuella) rörelser. Däremot befinner sig 

dansören/danserskan, såsom aktör upplever dansen, på en helt annan nivå, hon lever sig in i 

dansen. Så gör även, på sätt och vis, den o-professionella dansaren. Den som dansar en 

lördagskväll på dansgolvet, kan befinna sig på den nivå då dansen blir en mental njutning. 

Ericson skriver vidare om hur det är svårt att fånga elevernas uppmärksamhet och intresse 

idag, därför borde skolan använda sig av alla möjligheter för att utveckla eleverna arbetsvilja. 

Erikson menar att förändringarna i skolans läroplan, har bidragit till ett mer betoning på 

kommunikativa färdigheter. 

 

Under rubriken ”ett vidgat perspektiv på mänsklig intelligens” skriver Ericson om projekten 

Zero som startades 1967 av filosofen Nelson Goodman vid Harvard University för att studera 

det konstnärliga tänkande. Projektet leddes några år senare av Howard Gardner som i slutet av 

70-talet fick uppdrag av holländsk stiftelse att undersöka vad forskningen kunde säga om 

människans möjliga kompetenser och hur man bäst utvecklar dem. Vidare beskriver Ericson 

om hur Gardners klargör den mänskliga intelligensen i sina böcker: 

 
De mest basala distinkta mänskliga förmågorna betecknas som intelligenser och skiljs från andra 

förmågor. Varje intelligens måste uppfylla vissa kriterier, som t.ex. att den kan spåras i människans 

evolution, att den kan följas i människans utveckling under uppväxtåren och värderas som särskild 

förmåga i någon kultur. Processer för att hantera den typ av sinnesintryck eller information som 

utmärker intelligensen måste kunna identifieras för varje intelligens, liksom ett kulturell accepterat 

symbolsystem för att fånga och överföra viktig information (Gardner 1993).  

Sju relativt autonoma intelligenser specificerades: språklig, musikalisk, logisk-matematisk, spatial 

(rumsliga), Kroppslig-kinetisk och två personliga. Då denna bok skrivs arbetar Gardner med att 

identifiera en åttonde, naturalistisk intelligens. I vardagslivet kan ingen intelligens observeras helt 

isolerad eftersom de flesta mänskliga aktiviteter kräver en kombination av intelligenser. (sida 22) 

 

Under rubriken ”pojkars och flickors attityder till dans” skriver Ericson om hur lärarna var 

tvungna att ändra på den negativa attityden som en del av pojkarna hade i jämförelse med 

flickorna. Det här var nödvändigt för att även pojkarna skulle kunna dra nytta av den fysiska 

träningen som danslektionen är. 
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Att pojkarna helst vill avstå från dansen har även jag sett under de matematikhistorielektioner 

jag har hållit i, Med hjälp av överraskningstaktik, manövrerar jag bort sådant beteende, 

lyckligtvis fanns det inte fler obligatoriska danstillfälle under resten av lektionen, där pojkarna 

ska kunna utöva sina ”betingande” könsroller. När vi dansar i ringen, brukar pojkarna flytta 

på sig då jag bryter kedjan för att vara med i ringen. De flesta av killarna tycker att det är 

lättare att tolerera en jämnårig klasskompis som håller i ens hand än en fullvuxen manlig 

lärare. 

 

Monica Eklund (2003, Interkulturellt lärande, Intentioner och …) skriver i sin 

doktorsavhandling om det att riksdagen fattade i februari 1985 beslut om ett interkulturellt 

synsätt inom all undervisning: 
Undervisningen ur ett interkulturellt perspektiv bör bl. a. syfta till att åstadkomma positiva 

attitydförändringar och motverka negativa attityder och fördomar inte bara hos 

majoritetsbefolkningen utan också hos olika etniska minoritetsgrupper. Undervisningen bör också 

syfta till att öka förståelsen och den ömsesidiga respekten för olika kulturellt betingande 

förhållningssätt. 

Detta gäller givetvis i linje med skolans mål och riktlinjer, enligt vilka skolan skall vara öppen för 

att skiljaktiga värderingar och åsikter framförs. Samtidigt bör understrykas att skolan enligt t.ex. 

1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80) medvetet skall verka för det demokratiska samhällets 

grundläggande värderingar och fostra eleverna till att respektera dem. 

Ett interkulturellt perspektiv på undervisningen kan inte ses som något som genomförs vid en viss 

tidpunkt. I stället kommer det – alltefter erfarenheter – i ett längre tidsperspektiv in som en aspekt i 

bl.a. personalutbildning och läromedel. Ett interkulturellt förhållningssätt förutsätter inte särskilda 

resurser eller ett eget ämne eller ändringar i kursplaner. Ett sådant synsätt bör innefattas i skolans 

verksamhet oavsett resursnivå och beaktas inom ramen för befintliga ämnen och kursplaner (prop. 

1984/1985:100, s 95). (sida 7) 
 

Debatten om det mångkulturella Sverige och/eller den mångkulturella skolan har oftast 

handlat om invandring, invandrarbarn och invandrarområden. Det har pratats om alla möjliga 

problem i form av gruppbildningar, segregation, utanförskap, främlingskap och ”vi och dem” 

frågor. Under de åren jag har bott i Sverige, har jag sett hur man i ett desperat försök bytt både 

namn och uttryck för saker och ting, men innehållet har levt vidare. Invandrarverket har blivit 

migrationsverket, invandrare har förvandlats till nybliven svensk och invandrarebarn har bytt 

namn till barn med utländskbakgrund. Av någon anledning har några tyckt att det här är 

tillräckligt! 
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Till min förvåning har jag sett hur den ”svenska modellen” har spridit sig även hos olika 

grupper bland ”nyblivna svenskar ” (minoritets grupper). Tyvärr är det inte ovanligt att den 

ena gruppen drar sig tillbaka från den andra. Man kan tycka att åtminstone vad det gäller den 

frågan, har de nyblivna svenskarna integrerat sig i samhället. 

 

Eklund (2003) skriver under rubriken ”mångkulturalism som invandrarpolitik” att i ett 

samhälle som kännetecknas av en mångfald av etniska grupper, strikt segregerade från 

varandra, har föga gemensamt med ett samhälle där mångfalden ses som något positivt och 

som något som ömsesidigt berikar individer med olika bakgrunder och preferenser. Hon 

skriver vidare om en mångkulturalism som enbart koncentrerar sig på vad som skiljer 

individer åt och utesluter alla som inte passar in. Däremot kan en mångkulturalism som tar 

fasta på det som förenar, och samtidigt ger utrymme för dialog om det som skiljer, vara 

inneslutande. 

 

Kenneth Nordgren (2006, Vems är historien?) skriver under rubriken ”Kulturarvet i 

läroplanen” att i förarbetet till 1994 års läroplaner resonerar läroplankommittén om hur den 

tilltagande internationaliseringen påverkar skolan. Behovet av trygghet antas växa när 

mångfalden ökar och eleverna anses därför behöva en förankring i den egna kulturen, 

historien och språket. Kraven på att ha kunskaper om andra kulturer och språk antas också bli 

högre. Skolan skall präglas av respekt för olika kulturer och det mångkulturella skall 

framhållas som något värdefullt. Läroplanskommittén tänkte sig alltså att en förankring i ett 

eget kulturarv är en förutsättning för att kunna förstå och respektera andra folk och kulturer.… 

Läroplanerna talar också om kulturarv främst som immateriella värden i form av traditioner, 

språk, kunskaper och värderingar som överförs från en generation till nästa. Det är dels 

förankrat till något individuellt och familjenära, dels något kollektivt och geopolitiskt. 

Kulturarvet antas likt ringar på vattnet kunna vidgas från ett svenskt till europeiskt och ytterst 

ett globalt arv. … 

 

Nordgren skriver vidare under rubriken ”Historieämnet som historiekulturell text” att enligt 

kursplanerna antas historieämnet kunna öka förståelsen för andra kulturer. I läroböckerna 

upptas nästan uteslutande ett europeiskt perspektiv. Kursplanerna slår fast att utbildningens 

syfte är att utveckla elevens historiemedvetande. Men läroböckerna förmår inte att knyta an 

till vår tids mångkulturella samhälle. En av samtidens viktigare frågor får med andra ord inte 

någon historisk belysning. En läroboksanalys är inte en undersökning av vad elever faktiskt 
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lär sig eller vad lärare faktiskt lär ut. I detta sammanhang räcker det att konstatera att en 

lärobok är en text som är använd och tolererad av skolan. Den mångkulturella utvecklingen är 

skolans interkulturella ambitioner har förändrat kontexten runt historieämnet. Undersökningen 

tyder på att det har varit svårt att anpassa ämnet till dessa samhällsförändringar. Kursplanerna 

har trots sina intentioner svårt att frigöra sig från en uppdelning i vi (svenskar) och de 

(minoriteter, invandrare). Läroböckerna uttrycker inte samma tvekan utan är renodlat 

monokulturella, åtminstone i den bemärkelsen att bildutrymmet för utomeuropeisk historia är 

starkt begränsat. 

 

Personligen känner jag en stor glädje över den möjligheten jag har skapat genom att jag kan 

undervisa på en skola här i Sverige, samla barn och ungdomar med olika bakgrund och 

etnicitet, och kunna berätta en historia om deras världsdelar, och kanske förhoppningsvis om 

deras egna länder. Eftersom det oftast handlar om matematikhistoria, kan jag mer eller mindre 

undvika att ta upp, världspolitik, massakrer, och orättvisor som har drabbat mänskligheten 

under alla dessa år. Under de få timmar, då vi går igenom matematikhistoria, finns det varken 

utrymme eller möjlighet för några djupare diskussioner. I själva verket önskar jag att jag hade 

kunnat berätta historien sett från ett icke västerländskt perspektiv.  Men tyvärr, det här är en 

diskussion för ett annat examensarbete och är för stort för att rymmas här. 

 

Lars Lindström (2002, Kilskrift - Om konstarter och matematik i lärandet) tar upp en 

forskningsöversikt under rubriken ”Att lära genom konsten”. Där han diskuterar hur skolan på 

senare tid har lagt tonvikt på satsningar på ”kultur i skolan”. Han skriver om hur den 

amerikanske psykologen Frances Raushers, efter ett besök i Sverige, skrev en tidningsartikel 

med rubriken ”Musiken får oss att tänka bättre” som fick stor medial genomslagskraft. 

Artikeln ledde bl. a till ett projekt ”Konstarterna i lärandet” (KIL), som leds från 

Danshögskolan, där musik, teater, dans och bild står i centrum.  Projektet syftar till att 

påverka elevernas lärande genom gränsöverskridande arbetssätt både inom det estetiska fältet 

och inom andra ämnesområden, främst matematik. 

 

Vidare skriver Lindström att lärarutbildningskommittén (LUK 97) i sitt slutbetänkande (SOU 

1999:63) framhåller vikten av att arbeta med gränsöverskridande undervisningsformer. Det 

nämns att barn och ungdomar i ökad utsträckning måste få möjlighet att reflektera, analysera, 

redovisa och gestalta sitt vetande på skilda sätt genom olika ”språkformer” (s.56). Man lyfter 

inte bara, inte ens i första hand, fram det kulturinnehåll som olika konstarter förvaltar, berikar 
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och utvecklar. Tonvikten ligger snarare vid konstens metod som man önskar integrera i 

skolans vardagliga arbete. … 

 

Trots den överväldigande enigheten bland forskare i USA ifrågasätter Lindström också den 

s.k. Mozarteffekten. Han skriver att det är media som lyft upp ryktet om att vi blir 

intelligentare av att lyssna på klassisk musik och att det har lett till att ivriga senatorer i USA 

har rekommenderat att alla barnavårdscentraler skall spela klassisk musik. I vissa delstater har  

man t o m delat ut gratis kassetter med klassisk musik till nyblivna föräldrar. Man lutar sig på 

psykologen Frances Raushers forskning vid Wisconsinunivesitetet. Studierna tolkas så att det 

räcker med mer eller mindre aktivt musiklyssnande för att bli ”smart”. Lindström beskriver 

hur forskaren Frances slutresultat har misstolkats. Psykologen Christopher Chabris vid 

Harvarduniverstetet har funnit ett tjugotal studier som försökt upprepa Frances studier, 

slutsatsen är att Mozarteffekten knappast existerar. 

 

Lindström skriver vidare om ett nyligen avslutat projekt ”The Effects and Effectiveness of Arts 

Edukation in Schools” genomfört av John Harland vid The National Foundation for 

Educational Reserch (NFER) i Storbritannien. Harland inledde projektet med att genomföra 

djupintervjuer av lärare och skolledare vid fem stora högstadieskolor som är kända för att 

lyckas väl med undervisningen i estetiska ämnen. Skolledarna var som väntat, mer 

uppmärksamma på skoleffekterna och effekter på den sociala omgivningen än lärarna. Båda 

grupperarna lade störst vikt vid dessa ämnens gynnsamma inflytande på elevernas 

självförtroende och personlighetsutveckling. Därnäst nämndes överspridningseffekter i form 

av ökad motivation, kreativitet, problemlösningsförmåga osv. Estetiska ämnen ansågs kunna 

påverka skolklimatet i form av ökad trivsel, samhörighet, stolthet över den egna skolan osv. 

Däremot nämndes sällan nya färdigheter inom respektive konstart eller ökade 

inlevelseförmåga i andra människors synsätt och villkor. … Rapporten ger en mycket 

sammansatt bild av hur lärare förväntar sig att elever påverkas av estetiska ämnen i skolan. 

 

Längre fram i texten diskuteras ”användningssättet” av konsten i skolan. Det kan vara klokt 

att – som första steg – göra en distinktion mellan lärande om och i konstarterna respektive 

lärande med och genom dem (Goldberg 1997; Cornet 1999). Lindström förklarar att 

undervisningen om och i till exempel bild, ledd av ämnesspecialist, klasslärare eller bådadera i 

kompanjonskap, är den traditionella formen av undervisning i estetisk ämnen. Kunskap ”om” 

beskriver ett åskådarperspektiv, kunskap ”i” ett aktörsperspektiv. … 
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Lärande med konsten betyder att man använder bilder, musik, osv. i syfte att illustrera eller 

levandegöra. Man kan, till exempel, vid undervisning av de svenska folkrörelsernas historia 

föra in deras sånger för att, på detta sätt, ta fram musikaliska illustrationer där det faller sig 

naturligt. Lärande genom konsten innebär att man arbetar undersökande med konsten som 

medium. … Vare sig undervisning sker med eller genom konsten är syftet att åstadkomma ett 

större djup i lärandet. Att undervisa med konsten behöver inte betyda mer än att läraren 

utnyttjar konstarterna när tillfället ges.  Att undervisa genom konsten är att kunna ta fram alla 

omständigheter kring det aktuella konstverket.  

 

Matematikhistorielektionen är undervisning med konsten, eller kanske är det mer än det. 

Eftersom konsten här ska bygga broar mellan både elever med olika etniskt bakgrund och 

mellan elever med annan etniskt bakgrund och deras hemort. 

 

Billy Ehn (1996, Den mångkulturella skolan, Hultinger & Wallentin (red.)) skriver om hur 

ungdomar förhåller sig till den etniska mångfalden i sin uppväxtmiljö. I artikeln belyser han 

den utifrån ett trettiotal intervjuer (de flesta gjorda av etnologen Oscar Pripp) med tonåringar i 

norra Botkyrka. Ett av Sveriges etniskt mest blandade bostadsområden.  

 
Den nittonårige kurden Ali från Anatolien säger att han bara har kurdiska vänner. Han räknar upp 

ett sjuttiotal i Fittja som kommer från samma trakt som han själv. Han verkar vara helt omsluten av 

fränder. Ett av hans stora intressen är fotboll, och han spelar i ett kurdiskt lag som kommer från den 

by, som han själv lämnade i femårsåldern. ”Vi umgås bara med kurder, vi är bara oss själva”, säger 

han. Men senare i intervjun visar det sig att en av Alis kompisar är somalier och en annan syrian. 

Fotbollen har även fört honom samman med svenskar. Tidigare för många år sedan, hade han flera 

svenska kompisar, men de har alla flyttat från Fittja: ”Nu har vi inga svenskar …, vi umgås inte med 

svenskarna … Det är bara invandrare här och man glömmer språket.” 

Den sextonåriga Maria från Uruguay bor i närheten av Ali. Hennes vänkrets är ännu mer blandat än 

hans. Genom sin storebror, som delar lägenhet med en eritrean och en angoles, känner hon många 

från olika grupper. Hennes stora intresse är teater och hon spelar med i en grupp som mest består av 

svenskar. Maria verkar inte lägga stor vikt vid sin etniska bakgrund som Ali och för övrigt har hon 

inte så många landsmän i Fittja. Hennes två närmaste väninnor, bästisarna, är svenskor. De lär sig 

spanska, går på latinamerikanska fester och dansar salsa. Så ska det vara tycker Marie, att man har 

vänner från olika länder och att man lär sig saker av varandra. (sida 174) 

Vidare skriver Ehn om att de ungas anknytning till sina förortsområden skiljer sig åt beroende 

på kön, ålder, intressen och etnisk bakgrund. Två exempel på det är den femtonåriga 

syrianskan Sarah i Norsborg och den två år äldre svenskan Rita i Fittja. 
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Sarah kom till Sverige från Istanbul som liten. Familjen består av sex personer och man har många 

släktingar i närheten. Sarahs klass i högstadiet är mycket blandad och har hållit ihop sedan första 

årskursen. Där har hon sin bästis, som också är syrian, men de träffas aldrig på fritiden, trots att de 

bor nära varandra. Det beror på att Sarah nästan aldrig är ute efter skolan, och inte väninnan heller, 

för båda har mycket att stå i hemma. Väninnan har sju småsyskon och Sarah hjälper sin mamma, 

som är sjuklig. I yngre år var det annorlunda, då lekte hon och spelade fotboll med killarna och 

andra tjejer, då var hon ute mycket mer. Sarah påstår att det inte är föräldrarna som förbjuder henne 

att gå ut, det är hon själv som helst vill vara hemma, eller hälsa på hos sin gifta storsyster i 

grannhuset och titta på turkiska videofilmer med andra släktingar. (sida 174) 

 

Sarah verkar alltså vara mer innesluten i sin etniska grupp än vad kurden Ali är, men hon talar bra 

svenska och trivs i Norsborg, inte minst på grund av alla syrianer, som bor där. Hon säger också att 

hon trivs i skolan därför att ”man känner alla”. Samtidigt: 

har jag aldrig vart med en svensk. Jag har aldrig försökt vara med en svensk. Jag kan inte vara 

tillsammans med svenskar, för vi har inte samma sätt att leva. (sida 175) 

 

    … En annan tillvaro har Rita i Fittja, där hon bott så länge hon kan minnas. Både hennes föräldrar 

arbetar i skolan. Rita säger att hon trivs jätte bra med blandningen av folk från hela världen och 

jämför med Huddinge, där hon gick i gymnasiet under ett år. I Huddinge blev hon ännu mer lojal 

mot sin förort, då hennes skolkamrater var så negativt inställda till invandrare och till hela miljön i 

norra Botkyrka. Rita försvarade Fittja och engagerade sig i diskussioner om rasism och 

främlingsfientlighet. Hon försökte få sina jämnåriga att förstå att det finns bra och dåliga människor 

överallt, och att det går mycket bra att leva i ett blandat område … (sida 175) 
 

Skolan är den största arenan där de olika kulturerna möts, det ger oss stora möjligheter att 

påverka och bearbeta problemen från grunden. Visst är det viktigt att rabbla ut för eleverna 

om värdegrunden, solidaritet, medkänsla och allas lika värde men, det kan inte vara 

tillräckligt. En vacker fasad säger inte mycket om hur länge grunden kommer att hålla. 

 

Åtskilliga gånger under min utbildning har jag haft föreläsningar av gästföreläsare, riktiga 

lärare och pedagoger ur det verkliga livet ute på fältet. Att en och annan föreläsare då och då 

sätter fraserna ”skolor med många invandrare barn” och ”problem” i samma mening hörde 

inte till ovanligheterna. Det känns som om det är mer än bara eleverna som ska ändra på sin 

attityd. 
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1.4 Teoretisk utgångspunkt 
 

Under rubriken ”multipla intelligenser” skriver Ericson (2000) en kortfattad presentation av 

Gardners intelligenser, som har vars en kärna som gör att människan uppfattar, tänker, lär sig 

och minns på olika sätt: 

 
Lingvistisk/språklig intelligens 

Språklig intelligens handlar om hur man använder sitt modersmål. I dess kärna ligger en känslighet 

för såväl ljud, rytmer, tonfall och versmått som för ords ordföljd och innebörder. Även förmåga att 

uppfatta språkets olika funktioner ingår, … (sida 23) 

 

Språklig intelligens är viktig för att vi ska kunna förmedla våra tankar, våra känslor, och för 

att vi ska kunna beskriva exakt vad det är vi vill.  Vi kan argumentera för vår sak, och 

övertyga den andra, vi kan pigga upp eller lugna ner den andra och vi kan föra information 

vidare. 

 
Musikalisk intelligens 

Musik baserad på kroppslig-auditiv aktivitet finns i alla samhällen. Det finns starka bindningar 

mellan musik och kroppsspråk. … 

    En känslighet för anslag, rytm och klangfärg är en grundläggande förmåga i den musikaliska 

intelligensen. Det finns också en emotionell aspekt i det sätt på vilket musiken fångar och 

kommunicerar med olika känslor. 

    Musiken kan symboliseras av noter, men de är inte nödvändiga för att skapa musik. … (sida 24) 

 

Man kan urskilja dagens musik geografiskt och känna igen om musiken har afrikansk klang 

eller är från mellanöstern eller om det är sydamerikanska eller nordamerikanska toner liksom 

man kan urskilja om musiken har västeuropeisk eller östeuropeiskt härkomst. Exempelvis kan 

man nämna eurovision tävlingen, där de geografiska skillnaderna är uppenbara.   

 
Logisk-matematisk intelligens 

Att kunna hantera långa kedjor av resonemang är kanske den mest centrala delen i en matematikers 

intelligens, och också den som är svårast att byta ut. Den logisk-matematiska intelligensen har sitt 

ursprung i det visuellt-motoriska området. Förmågan att gruppera och omgruppera föremål, bedöma 

deras kvantitet och kunna numrera dem är centralt i den logisk-matematiska intelligensen. (sida 24) 

 

Att kunna behandla information, plocka det viktiga och radera det oväsentliga, och att se 

samband och uppfatta likheter samt att kunna analysera orsak och verkan hjälper oss att kunna 
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ta logiska beslut, känna igen rätt mönster och hitt enkla lösningar till komplexa frågor. Vi kan 

se skillnaden i geometriska former, kan tänka oss en tredimensionell bild i hjärnan när vi har 

sett den tvådimensionella bilden på pappret. 

 
Spatial intelligens 

En generell spatial förmåga, dvs. förmåga att hitta vägen i en komplex omgivning, spela spel, leka 

lekar och sporta eller att producera hantverk eller konstverk, finns i alla kulturer. … 

    Centralt för den spatiala intelligensen är förmågan att visuellt uppfatta världen korrekt, liksom att 

kunna omvandla och anpassa sin första uppfattning både i den korrekta situationen och senare 

endast i tanken. … (sida 24) 

 

Denna intelligens används för att kunna orientera sig, både fysiskt på plats eller på en karta. 

Det har visat sig att män bättre klarar de spatiala uppgifterna än vad kvinnor gör. Att kunna 

placera utgångspunkten samtidigt som man kan visualisera målet medan man kan 

koordinationen på den punkt som man befinner sig i, och med hjälp av dessa kunskaper kunna 

finna närmaste vägen till målet, hör till spatial intelligens. 

 
Kroppslig-kinestetisk intelligens 

För att en människa ska kunna röra sig krävs att nerver och muskler koordineras på ett differentierat 

och integrerat sätt. 

Kroppslig-kinetisk intelligens karaktäriseras av en förmåga att använda sin kropp på ett skickligt 

sätt, både för expressiva och målinriktade syften. Kärnan i kroppslig intelligens är att kunna 

kontrollera kroppens rörelser, både grovmotoriska och finmotoriska, och att hantera föremål. 

”Skicklighet i att använda sin kropp för funktionella eller expressiva syften brukar åtföljas av en 

skicklighet i att manipulera föremål” (Gardner, 1985, s. 207), men dessa förmågor är inte 

nödvändigtvis kopplade till varandra. 

Det högsta stadiet av den kroppslig-kinestetiska intelligensen kan ses t.ex. hos mimare, dansare och 

simmare. ”Av alla sätt att använda kroppen finns det inget som har nått högre höjder eller utnyttjats 

på ett så varierat sätt i olika kulturer som dansen” (Gardner, 1985, s. 222). Det som från början 

lockar någon att dansa är oftast den rent fysiska aspekten av att dansa, att använda kroppen på alla 

möjliga ovanliga men tillfredsställande sätt. … 

Gardner refererar till en bred definition av dans som formulerats av Judit Hanna (1979/1987). 

Hanna definierar dans som medvetet rytmiska kroppsrörelser vilka skiljer sig från vanlig motorisk 

aktivitet. Rörelserna har inneboende estetiska värden och dessa kan vara olika i skilda kulturer. 

Dans blir det då ett icke-verbalt sätt att kommunicera. En del kroppslig-kinestetiska uttryck verkar 

var universella medan andra är kulturspecifika.… (sida 25) 
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Man ser sambandet mellan rytmen i musiken och kroppens rörelse och det sambandet är 

tydligast hos små barn. Synen på människor som rör sig till musik hör till det vardagliga i 

livet. Man tar rytmen i kroppen genom att röra på t.ex. huvudet, kroppen, foten eller bara 

genom att slå med fingrarna på bordet i samma takt som musiken. Det mest intressanta är att 

man kan göra den kroppsliga rörelsen även utan musik. Det är inte ovanligt att människor 

använder dans som ett sätt att kommunicera med varandra, men de kommunikationerna är på 

en högre nivå. Det kan hända på scener för att förmedla olika budskap, eller på dansgolvet för 

att förmedla kärleksbudskap bland annat. 

 
Personlig inåtriktad intelligens 

Kärnan i den personliga inåtriktade intelligensen är förmågan att bedöma sitt eget känslomässiga 

liv. Att ha förmågan att omedelbart skilja mellan sina olika känslor och slutligen att kunna sätta 

namn på dem, att symbolisera och använda dem för att vägleda sitt eget beteende. … (sida 27) 

 

När man har hittat det inre jaget, kan man behärska sina känslor. Lyckligtvis har man då 

också lärt sig hur känslorna ska träda fram, och hur man kan synliggöra känslorna för andra. 

En dansare ska till exempel ha lärt sig hur hon/han på bästa sätt, med hjälp av sin kropp, kan 

förmedla sina innersta känslor. Man lär sig om sina känslor i olika situationer, känslor som det 

så småningom går att behärska med träning. 

 
Personlig utåtriktad intelligens 

Den utåtriktade intelligensen omfattar förhållandet till andra människor. Kärnan ligger i förmågan 

att uppfatta och göra skillnad mellan olika människor, speciellt när det gäller deras humör, 

temperament, motivation och känslor. … (sida 27) 
 

Barn lär sig att skilja mellan sig själv och andra senast när skolgången börjar. Personlig 

utåtriktad intelligens gör att vi vet hur vi ska bete oss i samhället, tolka varandra och 

varandras känslor, beteende och gränsdragningar. Genom personlig utåtriktad intelligens lär 

vi oss hur andra reagerar i olika situationer, och hur gruppdynamiken fungerar. 

 

 

1.5 Forskningsöversikt 

 

Att pussla ihop en matematikhistorielektion integrerad med musik och dans, rör ett brett 

område som gör det väldigt svårt att hitta litteratur som berör alla delar på en och samma 
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gång. Därför har jag blivit tvungen att hitta på material som tittar in från flera olika 

synvinklar. Problematiken är att så gott som allt material, som jag kunnat hitta, behandlar 

antingen undervisningsintegrationen som integration av olika ”ämne”, undervisning av dans 

och undervisning av matematik till exempel. Detta är inte meningen med min 

matematikhistorielektion, musiken och dansen där har helt annat syfte.  Musik och dans är där 

som både underhållning, som kulturell presentatör och som en tråd som binder ihop barn med 

olika kulturbakgrund. Dessutom är det ett verktyg som skapar glädje. Eller så handlar det om 

att integrera ämnen som svenska som andra språk med kärnämnen. I början trodde jag att 

mina misslyckade försök med att hitta rätt material har berott på brist på sökkunskap hos mig 

men det har visat sig att sök resultaten håller även med hjälp av professionell hjälp.   

 

Thavenius (2004) ser på estetiken som en bred möjlighet för dagens skola, något utöver de 

praktisk-estetiska ämnen som bild, musik, dans och drama. Han motsätter sig även att de 

estetiska ämnena ska vara mindre värda och tas på skämt. Han ser allvaret med lek, vikten 

med kultur, inte minst de nya kulturerna på skolan. Dessutom diskuterar han ”god” och 

”dålig” kultur. Han nämner de 8000 ”kultur i skolan” –projekt i svenska skolor. Alla 

projekten ska leda till: god inblick, goda umgängesvanor, god gemenskap, god anda, god 

samlevnad, goda kost- och matvanor, god motivation etc. Man har sökt pengar också för att 

projekten bland annat skulle motverka: massmediakulturens video, tv, serier, det passiva 

bildtittandet, våldsunderhållningen, filmer som motarbetar skolans mål m.fl.. Thavenius 

menar att om kulturen är god och för med sig goda resultat, måste huvuduppgiften vara att 

underlätta för så många som möjligt att få del av den. 

 

Ray (2004) som ser på ungdomarnas musikumgänge som ett sätt att kunna tillfredsställa olika 

emotionella, personliga och sociala behov, och därför väljer de att konsumera istället för att 

göra musik. I ett av avsnitten i avhandlingen beskrivs tio exempel ur elevernas egna berättelse 

över sina starka musikupplevelser. En analys av vilka musikaliska aktivitetsformer som fanns 

representerade i Rays elevmaterial har visat att 75 % av ungdomarna valt att lyssna eller 

lyssna och att se, framför att vara med och spela eller göra musik. Å andra sidan så är hennes 

akademisk avhandlig koncentrerad på musikundervisning på grundskolans senare del. 

Framför allt skriver hon om alla de intervjuer hon har gjort med musiklärare verksamma i 

årskurserna 7 – 9. 
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Ericson (2000) ser på dansen som kroppens naturliga rörelse till musiken. Hon tar även upp 

de psykologiska aspekter om att ha danslektioner i skolan, där barnen inte längre behöver sitta 

vid skolbänken. Barnen tränar sin kroppsmotorik, utrycker sina känslor samt lär sig samarbeta 

med andra. Hon diskuterar även könsskillnader som är beteendemässiga och skillnader i 

kroppens konstruktion. Det finns en viss olikhet mellan pojkar och flickor och i deras attityder 

till dans. En tvekande och ibland till och med direkt avvisande attityd till dans kan markas 

bland pojkar. Det finns skillnader i att lösa spatiala och matematiska uppgifter där pojkar 

klarar sig bättre. 

 

Nordgren (2006) vill att skolan vänder på sitt sätt att tänka när det gäller ämnet historia, det 

ska inte längre handla enbart om svensk historia i dagens mångfaldiga samhälle. Han skriver 

att hans studie visar hur vår förståelse av samtiden påverkas av de historiekulturer vi tillhör. 

Han menar att historiemedvetandet är ett slags kompetens att tolka och värdera handlingar och 

händelser. Å andra sidan ska man ta hänsyn till elever med olika bakgrund, där 

folkmordshistorier skapar spänningar bland olika folkgrupper t.ex. muslimska, turkiska eller 

kurdiska grupper som i varierande grad förknippas med de historiska förövarna. Samtidigt ska 

man hela tiden vara kritisk, historien är aldrig trovärdigare än historieskrivaren själv. Boken 

reser frågor om hur historien verkar som medvetande, kultur och handling. Han skriver att 

dagens Sverige historiseras av nya berättare som skapar nya berättelser, myter och symboler. 

 

Eklund (2003) beskriver den mångkulturella skolan och behovet av den interkulturella 

undervisningen. Hon lyfter upp svårigheter med att förverkliga läroplanens mål om 

interkulturell lärande. Det är en majoritetsläroplan och därför utrycker hon det som att den 

”snarare blir segregerande än integrerande då den implanteras”. Samtidigt menar hon att det 

är allt för svårt för skolan att tillmötesgå läroplanens höga målsättning om en interkulturell 

undervisning. Det framgår ibland att interkulturellt lärande är en komplicerad process då man 

utvecklar kunskap, attityder, idéer och färdigheter. Det krävs förståelse i allra högsta grad för 

att inte se den andra kulturen som hot, utan utforska vilka möjligheter som den kan ge.  

 

Lindström (2002) Beskriver hur överskattad effekten av ”konsten i skolan” är. Han lutar sig 

på många undersökningar vars resultat ganska enhälligt avfärdar Mozarteffekten och som 

säger att det inte finns några belägg för att regelbundet lyssnandet på klassisk musik kommer 

att göra oss ”smarta”. Därför kritiserar han den stora Mozarteffekt epidemin som har spridit 

sig världen över. Han skiljer också mellan begreppen, lärande om och i konstarterna, 
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respektive lärandet med och genom dem. Däremot kan det tolkas som om att han är för 

lärandet med och genom konsten, där läraren inte behöver ha specifika kunskaper om själva 

konsten. I det sammanhanget är konsten inget mer än ett redskap och konstens vetenskapliga 

innehåll är i sidosatt. 

 

 

2 Metod  
 

Jag har valt att använda mig av både kvantitativa och kvalitativa enkätundersökningar i de 

klasser som jag har haft, samtidigt som jag har tyckt att några deltagande observationer skulle 

kunna fylla en funktion. 

 

Kvantitativa undersökningar undersöker ”hur mycket” eller ”hur många”. Om egenskaperna 

inte är mätbara, finns det inte någon möjlighet att göra en kvantitativ undersökning. Hartman 

(2006, Vetenskapligt tänkande) tar upp ett exempel som förtydliga detta enligt följande; 

”Hur många böcker läser varje individ i genomsnitt i Sverige?”. Här skapas en klass individer, 

medborgare i Sverige, och ställs en kvantitativ fråga om dem gällande antalet böcker de läser. 

 

Kvalitativa undersökningar undersöker hur något är beskaffat, det vill säga vilken natur eller 

vilka egenskaper något har, skriver Hartman (2006). 

 

Katrine Fangen (2005, Deltagande observationer) skriver att när man gör deltagande 

observationer gör man två saker samtidigt, man deltar i gruppens aktiviteter (vardag) på 

samma gång som man observerar individernas beteende. Som deltagande observatör ska man 

inte stå vid sidan och observera händelserna, observatören ska också delta i det som händer 

och i det som diskuteras. Att man är närvarande kan påverka och ändra på utgången av 

situationer. Det bäste borde vara att kunna blanda sig i gruppen på ett naturligt sätt, att kunna 

”go with the flow”. … Nackdelen i det fallet är att den deltagande observatören är jag 

(läraren) och de observerade är elever, vilket gör att jag inte kan blanda mig in hur mycket 

som helst. Det bästa jag kunde göra var att vara en observant lärare. 

 

Däremot är jag väl medveten om att även andra metoder som observationer och intervjuer 

med individer (elever) kan vara aktuella. Problematiken som uppstår är att inom skolmiljön är 

oftast grupperna alldeles för stora för att jag själv ska kunna spela rollen både som lärare och 
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observatör, eftersom min undersökning mestadels handlar om min undervisningsmetod. Man 

kunde kanske likaväl ha filmat under genomgångarna, inget som är omöjligt men byråkratin 

för detta är ett stort hinder. Intervjuer å andra sidan kräver mycket tid som i sin tur 

automatiskt leder till att den undersökta gruppen blir mindre. Dessutom kan oftast den 

intervjuade enklare anpassa sig för att svara så att stödja intervjuaren i sak, p.g.a. brist på 

erfarenhet och låga åldern. Jan Trost tar upp problematiken omkring intervju med barn i 

”Kvalitativa intervjuer” (1997). Skolan skall informeras, föräldrarna måste ge sin tillåtelse. 

Frågornas form och framtoning skall vara på sådan sätt att barn både kan förstå dem och svara 

på dem. Svårare blir det om man väljer observationen som metod eftersom observatören är 

vuxen och oftast tolkas som en auktoritär symbol vilket kan påverka resultatet. 

Tystnadsplikten spelar större roll då man intervjuar barn. Man måste då se till att när 

rapporten kommer ut så ska varken klasskamrater eller syskon och föräldrar veta vem som har 

sagt vad. 

  

Alla insamlingsmetoder har starka och svaga sidor. Enkätmetodens positiva och negativa 

sidor är följande enligt Göran Ejlertsson (2005, Enkät i praktiken): 

(+) Kostnaderna är begränsade för enkätmetoden. 

(+) Enkätundersökning kan göras på ett förhållandevis stort urval såväl i relationen till en viss 

kostnad som i relation till tiden. 

(+) Enkätundersökning kan göras inom ett stort geografiskt område. 

(+) Respondenten har gott om tid och kan i lugn och ro besvara frågorna. 

(+) Enkätmetod innehåller standardiserade frågor, d.v.s. alla frågor och alla svarsalternativ 

presenteras på samma sätt för alla. 

(+) Vid en enkätundersökning påverkas inte respondenten av intervjuare -effekten, d.v.s. 

sättet att ställa frågor påverkar inte svaren som är fallet i intervjuundersökningar. 

(+ Och -) Anonymiteten av enkätundersökning gör att ”känsliga” frågor, t.ex. om sexualitet, 

kriminalitet, alkohol och inkomst kan besvaras via enkät. 

(-) Enkät förekommer regelmässigt och t.o.m. betydande bortfall. 

(-) Antalet frågor i enkätformulär är begränsat. 

(-) Vid enkät kan respondenten inte ställa frågor om hon/han inte förstår frågorna. 

 

Jag valde att forma en så öppet enkät som möjligt, för att eleverna skulle kunna beskriva sina 

upplevelser under matematikhistorielektionerna, samtidigt som det skulle gå att poängsätta de 

olika momenten i undervisningen 
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2.1 Lektion i matematikhistoria 
 

Efter diskussioner och rådgivning med min handledare fastställde vi två heltimmars lektioner 

med niondeklasserna på skolan! 

 

Jag planerade lektionen genom att först ta reda på hur mycket eleverna kunde inom 

matematiken, det var inte meningen att de skulle sitta hos mig i två timmar och lära sig någon 

ny matematisk beräkning eller något nytt moment. Jag valde att dela lektionen i åtta avsnitt 

där musik och berättelser om länder varvades med matematikhistoria. 

  

För en fullständigt planerad lektion har jag oftast med mig: 

• Fem olika trummor. 

• En musikcenter. 

• Flera sorter av ”handpercussion”. 

• Flera olika abakuser. 

• Tre olika räknemaskiner. 

• Tre olika matematiska fakta böcker. 

• OH material, kartor och annan fakta. 

• En glad lärare och en mängd av nyfikna elever… 

 

Jag väntar på klassen i samlingssalen dit de eskorteras in av sin lärare. De vet inte exakt vad 

som väntar dem, därför brukar de ha sina böcker och pennor med sig. De hälsar och sitter ner 

och tittar sig nyfiket omkring och försöker lista ut vad som ska hända! Allt de vet är att det 

ska bli ett par timmar lektion i matematikhistoria… 

 

Jag presenterar mig och berättar kort om hur jag trodde att matematikens historia var när jag 

var i deras ålder. Jag trodde att det var mattelärarnas och skolans påhitt bara för att driva med 

oss elever! Sedan drar jag en lång linje, den ska representera de gångna tjugotusen åren, där 

det har funnits bevis för att mänskligheten har känt behov att kunna räkna! Då prickar jag av, 

på linjen, tiden för Jesus födelse och även den lilla prick som ska visa hur länge vi, som 

befinner oss i salen, har existerat. De får se en OH bild av fyndigheter (ben, märkta i längden 

som om det skulle visat poängsumma, trodde man först), 20 000 år gamla, upphittade i Congo 

(av en belgare 1960). 
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Efteråt berättar jag om civilisationens vagga, Mesopotamien, och hur människor kände behov 

av att slå sig samman och bygga städer. Jag leder eleverna ur stolarna och vi ställer oss i en 

ring, håller i hand och dansar! Vi dansar till ravemusik (alltså dagens musik), med toner från 

den delen av världen, för att vi ska känna gemenskapen som drev människorna tillsammans. 

 

Sedan får eleverna höra om; 

• Babylonier och deras matematik och siffror för 10 – 4 tusen år sedan, efter det att de 

hört och medverkat i kurdisk musik (tyvärr så finns det inte några Babyloniska låtar 

som jag kan komma åt). 

• Egypten och deras matematiska färdigheter, historia och deras siffror för 6 – 2,5 tusen 

år sedan, efter det att de hört och medverkat i en egyptisk låt. 

• Gamla greker och deras stora matematiker, siffror, räknekonst och kultur efter det att 

de hört och medverkat i en grekisk musik. 

• Kinesernas betydelse och inte minst om abakus (som jag tagit med), efter …  

• Indiska matematiska ramsor och verser (för 1500 år sedan) som är ursprunget till 

dagens tal och siffror, efter … 

• Arabiska matematiken som var mera ”folkligt”, deras tal och inte minst om fadern till 

algebran, Al-Khawarazmi som levde för 1200 år sedan, efter … 

• Iranska matematiken och strävan efter att förenkla multiplikation, division etcetera, 

alltså aritmetiken för 600 år sedan, efter … 

• Inkafolkets räknekonst och deras tal remsa (rep) och kultur för 500 år sedan, efter … 

 

En mer fullständig och detaljerad beskrivning medföljer som bilaga 1. 

 
 
2.2 Urval 
 

Jag bokade i förväg två klasser, en 7: a och en 9: a, på två sammanhängande heltimmar 

vardera, på en typisk förortsskola. Eftersom niondeklassarna ofta har fullt upp med 

förberedelser inför de nationella proven mot slutet av vårterminen, då jag gjorde min 

undersökning, fick jag tillgång till en mindre grupp. Den var dessutom en blandning av 

överskottet på fyra klasser. Senare föreslog min handledare att det skulle bli mer intressant om 

man kunde inkludera även yngre elever än de i årskurs 7. Tack vare samarbetsvilliga lärare på 

grundskolans tidigare år, lyckades jag förverkliga handledarens önskemål på kort varsel. 
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Däremot gick det inte att ha dem i längre än 80 minuter, å andra sidan, gjorde det inte så 

mycket, eftersom stoftet skulle anpassas (förkortas) mot yngre barn. Lyckligtvis var de två 

hel- klasserna jämnt fördelade vad det gäller genus och etnisk bakgrund.  

 

Jag har hållit tre matematikhistorielektioner och jag delade ut enkäter (se bilaga 2) efter varje 

tillfälle. Enkäterna hjälper eleverna att beskriva hur de har upplevt lektionerna, och hur de har 

värderat de olika delarna som lektionerna bygger på, alltså dansen, musiken, historien och 

matematiken. 

 

 
2.3 Datainsamligs metoder 

 

Enkäten är konstruerad så att den är så öppen som möjligt, för att ge möjlighet till en 

kvalitativ undersökning, samtidigt som den tillåter en kvantitativ sådan. Den inleddes med 30 

ord, några med positivt innebörd och några med negativt innebord. De flesta av orden har 

blivit valda efter en provkörning av lektionen med en åttonde klass och är baserad på 

diskussion och intervjuer med eleverna efteråt. Orden ska rangordnas och betygsättas i 

förhållande till fyra kategorier musik, dans, matematik och historia. Enkäten fortsätter med tre 

öppna frågor som är ytterligare ett försök att locka fram elevernas uppfattning om 

matematikhistorielektionen. 

 

 

2.4 Procedur 

 

Tyvärr har det varit olika p.g.a. omständigheterna rörande både schema och annat som har 

tvingat mig till eftergifter och till att tillmötesgå klasslärarnas rekommendationer beträffande 

enkätutdelningen. När det gäller sjunde- och nionde klassarna, bestämdes att enkäterna skulle 

delas ut i samband med lektionerna och samlas in innan eleverna lämnat lokalen. Däremot 

fick femteklassarna vänta till dagen därpå för att svara på frågorna. 
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2.5 Analys av enkätundersökningen 
 

De 30 givna orden/fraserna på enkätens första sida har haft olika klang, en del positiva och en 

del negativa. Eleverna har fått göra sina egna ordval ur de 30 givna, fem ord ringas in, som 

ska hjälpa dem att beskriva matematikhistorielektionen (observera att + och – tecken fanns 

inte i enkäten). (se bilaga 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter har de fått rangordna sina ord som 1.a, 2.a, 3.e, 4.e och 5.e, och förklara hur stor 

betydelse varje del av lektionen (dans, musik, matematik och historia) har haft för varje utvalt 

ord genom att kryssa i den specifika rutan. 

 

Ex:  

När det gäller ditt 1:a val! 
Hur mycket har dansen haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har musiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har matematiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har historien haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
 

Kombinationen ovan i samband med ett negativt ordval som ”svårt” ger: 

Svårt 
- 

Intressant 
+ 

Enkelt 
+ 

Tjatigt 
- 

Lärorikt 
+ 

Sammanhängande  
+ 

Splittrat 
- 

Annorlunda 
+ 

Ointressant 
- 

Överdrivet 
- 

Lugnt 
+ 

Inspirerande 
+ 

Stökigt 
- 

Glädjande 
+ 

Tråkigt 
- 

Tröttsamt 
- 

För kort 
+ 

Nytänkande 
+ 

Berör inte 
- 

Spännande 
+ 

Ger gemenskap 
+ 

Sällskapligt 
+ 

Otillräckligt 
- 

Roligt 
+ 

För långt 
- 

Sammanfattande 
+ 

Obegripligt 
- 

Meningslöst 
- 

Upplysande 
+ 

Meningsfullt 
+ 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 
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-2 p. för dansen, -3 p. för musiken, -4 p. för matematiken och -5 p. för historien. Samma 

kombination med ett positivt ordval ger lika många poäng i respektive kategori fast positivt. 

 

När det gäller ditt 2:a val! 
Hur mycket har dansen haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har musiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har matematiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har historien haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
 

Kombinationen ovan i samband med ett negativt ordval som ”för långt” ger: 

-2 p. för dansen, -3 p. för musiken, -4 p. för matematiken och -5 p. för historien. Samma 

kombination med ett positivt ordval ger lika många poäng i respektive kategori fast positivt. 

 

När det gäller ditt 3:e val! 
Hur mycket har dansen haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har musiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har matematiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har historien haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
 

Kombinationen ovan i samband med ett negativt ordval som ”roligt” ger: 

+2 p. för dansen, +3 p. för musiken, +4 p. för matematiken och +5 p. för historien. Samma 

kombination med ett negativt ordval ger lika många poäng i respektive kategori fast negativt. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 
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När det gäller ditt 4:e val! 
Hur mycket har dansen haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har musiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har matematiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har historien haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
 

Kombinationen ovan i samband med ett negativt ordval som ”intressant” ger: 

+5 p. för dansen, +3 p. för musiken, +4 p. för matematiken och +4 p. för historien. Samma 

kombination med ett negativt ordval ger lika många poäng i respektive kategori fast negativt. 

 

När det gäller ditt 5:e val! 
Hur mycket har dansen haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har musiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har matematiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har historien haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
 

Kombinationen ovan i samband med ett negativt ordval som ”sällskapligt” ger: 

+5p. för dansen, +5 p. för musiken, +3 p. för matematiken och +4 p. för historien. Samma 

kombination med ett negativt ordval ger lika många poäng i respektive kategori fast negativt. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 
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Därefter läger man ihop alla poänger för varje kategori, dans, musik, matematik och historia 

för varje enkät. 

 

 

 Dans Musik Matematik Historia 

1:a ordval -2 -3 -4 -5 

2:a ordval -2 -3 -4 -5 

3:e ordval +2 +3 +4 +5 

4:e ordval +5 +3 +4 +4 

5:e ordval +5 +5 +3 +4 

Total +8 +5 +3 +3 

 

 

Därefter sammanställde jag poängerna från varje kategori ur varje enkät och lade ihop dem 

för att få fram en helhetsbild över hur hela klassen har utvärderat hela lektionen. 

 
 
2.6 Svagheter och brister 
 

Här kan man peka på flera svagheter och brister både när det gäller val av klasser, utförandet 

av lektionen, utformningen av enkäten, enkät -utdelningen (-undersökningen) och analysen.  

 

• För det första blev jag nästan tvungen att välja en blandning av fyra olika 

niondeklassare, en sammansatt grupp av ”överskottet” på elever ut av de alla befintliga 

niondeklasser på skolan. Det är verkligen inte lätt att gå in på en skola och vilja bryta 

schemat och låna en hel klass för en halv dag. 

• För det andra har de tre matematikhistorielektionerna innehållt olika mycket 

information (stoft) på grund av elevgruppernas olika ålder och matematiska bakgrund. 

Jag har försökt med all kraft att plocka bort så litet som möjligt för att kunna ge 

eleverna en likartad upplevelse, och det kan kanske ha bidragit till  olika negativa eller 

positiva reaktioner hos eleverna.  

• För det tredje gick det väldigt fort att sy ihop en enkät som jag, nu med facit i hand, 

kan säga inte var särskilt bra. Det visade sig att jag hade felbokat klasserna första 

gången så att tiden inte räckte till för att allt arbete skulle hinna bli klart innan 
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inlämningsdatum för detta examensarbete hade gått ut. Det har visat sig att valet av 

trettio ord inte har varit det bästa, varken för eleverna, som ska sitta och välja mellan 

dem, eller för den som senare ska analysera dem. Dessvärre kan ordens ”innehåll” 

(klang) uppfattas olika för var och en. 

• För det fjärde har enkätundersökningen inte kunnat skötas på samma sätt varje gång. 

Eleverna i nionde och sjunde klass har fått fylla i enkäterna vid lektionsavslutningen 

innan de lämnat lokalen. Den ena klassen har varit för hungriga och den andra har 

längtat för mycket efter att få att åka hem. På grund av det blev inte enkäten så 

informationsrik som man hade kunnat önska. 

• För det femte passade flera killar i klass sju på att förstöra undersökningens legitimitet 

genom att fylla i enkäterna, med bland annat, felaktiga uppgifter. 

• För det sista, analysen, se punkter ovan!…  



3 Resultat enkätundersökning 
 

Årskurs 5 (se figuren som följer): 

23 elever svarade, av dem hade 1/3 annan etnisk bakgrund än majoriteten, och ungefär hälften 

av klassen är flickor. Enkätundersökningen visar att dans och musik fick de högsta poängerna 

i samband med deras ordval, men inte med stora marginaler. 

 

De fem mest återkommande orden i ordning är intressant, lärorik, spännande, annorlunda och 

svårt. 

 

Vad det gäller deras attityd under hela lektionen, så har hela klassen varit engagerad och 

koncentrerad under hela lektionen till min stora förvåning. De dansade livligt, spelade musik 

duktigt och lyssnade med stort intresse. Min första lektion med så unga barn som de på 

årskurs fem är, är långt ifrån vad mina förväntningar har varit i en mycket positiv bemärkelse. 

 

Årskurs 5
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Årskurs 7 (se figuren som följer): 

15 elever svarade, av dem har ca 2/3 annan etnisk bakgrund än majoriteten, och ungefär 

hälften av klassen är flickor. Enkätundersökningen visar att dans och musik fick de högsta 

poängerna i samband med deras ordval, med stora marginaler. 

 

De fem mest återkommande orden i ordning är tröttsamt, för långt, svårt, intressant och 

annorlunda. 
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Här borde uppmärksammas att pojkarna i årskurs sju inte var särskilt engagerade under dans 

momenten, speciellt då jag ville ansluta mig till ringkedjan. Om jag bröt ringen, där en kille 

skulle bli tvungen att hålla mig i handen, flyttade han på sig genast. Otroligt nog var det 

beteendet genomgående för hela klassen, något som existerade varken hos killarna på årskurs 

fem eller hos årskurs nio. Missnöjet hos pojkarna har troligtvis orsakat deras negativa 

inställning under lektionen. Hela lektionen blev ett samlingsmöte för okoncentrerade pojkar 

som mestadels pratade sinsemellan. När det sen blev dags att fylla i enkäten, fyllde alla i 

gänget tillsammans i samma negativa ord, speciellt efter det att de hade fått veta att enkäten 

skulle vara anonyma. 

 

Flickorna däremot har varit mycket tacksamma och välkomnade både dans och 

musikspelningen, och de var mottagliga under genomgångarna för all information jag hade att 

erbjuda. Flera av dem stannade och provade på trummorna och ville lära sig mera om 

räknemaskinerna som jag hade med mig. Två av flickorna har, i sina enkäter, väldigt specifik 

yttrat sig om hur bra det var att få höra annan historia än bara historien om Sverige på skolan,  

 

Årskurs 7
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Årskurs 9 (se figuren som följer): 

11 elever svarar, av dem har ca 2/7 annan etnisk bakgrund än majoriteten, och det finns bara 

två flickor i gruppen. Enkätundersökningen visar att dans, musik och historia fick de högsta 

poängerna i samband med deras ordval, men med ganska små marginaler. 

 

De fem mest återkommande orden i ordning är intressant, lärorik, roligt, ger gemenskap och 

sällskapligt. Eleverna i årskurs nio har varit något tveksamma under dansen, men några 
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märkvärdiga svårigheter syntes inte. De var väl glada och samarbetsvilliga under 

musikspelningarna och intresserade av att lyssna under genomgångarna. 

 

Största skillnaden mellan elever i årskurs nio och resten, är att de på årskurs nio gärna vill 

utrycka sin ”seniority”, de vill sitta avslappnad och ha en extra stol för att kunna vila sina 

fötter på, det tillät jag så småningom. Det ska absolut inte kännas att de sitter på en 

obligatorisk matematiklektion, tycker jag.  

 

Årskurs 9
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Total (se figuren som följer): 

49 elever svarar, av dem har 3/7 annan etnisk bakgrund än majoriteten, och något mer än 3/8 

av dem är flickor.  Enkätundersökningen visar att dans, musik, matematik och historia fick de 

högsta poängerna i samband med deras ordval, men med ganska små marginaler. 

 

De fem mest återkommande orden i ordning är intressant, roligt, lärorik, svårt och annorlunda. 
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 Här ska läsaren uppmärksammas att sju av enkäterna har sorteras bort i förhand.
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Här nedan följer ett diagram som visar en bättre helhets bild över elevernas återkommande 

ordval, där läsaren kan bilda sin egen uppfattning om hur eleverna har upplevt 

matematikhistorielektionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad det gäller de tre sista öppna frågorna har eleverna yttrat sig för det mesta med hjälp av 

enkla ord, tagen ur enkätens ordval, som liknar mycket första delen av enkäten. Det finns inte 

mycket mer att hämta och göra en analys på. Jag vill ändå ta upp ett av de svar som jag tyckte 

det var roligast. På frågan ”Vad har matematikhistoria fått för betydelse för dig, nu efter 

lektionen?”, svarar en pojke: 

1 +1 = 212 · 1 = 112 · 2 = 41 

2 + 2 = 41 

 

Han syftar till omräkningarna mellan olika talsystem med olika bas, alldeles i början av 

lektionen, där: 
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4 Slutdiskussion 
 

Tre olika åldersgrupper har varit utvalda för att vara med i undersökningen. Bortsett från 

pojkarna på årskurs sju, har resultatet varit ganska likartad, musik och dans har varit två starka 

ingredienser i den svårsmälta matematiken. Undersökningen visar ganska tydligt att elever i 

årskurs fem är mera mottagliga för musik och dans, de är i den åldern då skolan fortfarande 

tillåter regelbundna lustfyllda lektioner. Samtidigt som deras nyfikenhet är det stora 

drivmedlet för inlärning av nya och spännande gåtor och historier. 

 

Går man ett snäpp upp i åldrarna, som på årskurs sju, befinner sig eleverna på den tröskel som 

avskiljer barndomen från ungdomen. Där kan flickorna fortfarande öppet visa sina intressen 

för dans och musik, medan pojkarnas inställning till att dansa i grupp präglas av 

återhållsamhet. Därför är enkätundersökningens resultat så motsägelsefullt flickor och pojkar 

emellan. Trots allt blev helheten till fördel för musik och dans integrerad med 

matematikhistoria även för årskurs sju. 

 

Resultaten på enkätundersökningen hos eleverna på årskurs nio stämmer ganska väl överens 

med den bilden jag har haft under de gångna åren, då jag har hållit lektion för årskurserna åtta 

och nio. Där toppar musik och historia följd av dans och matematik. Målgruppen för 

matematikhistorielektioner har hela tiden varit årskurs åtta och nio i första hand förutom ett 

fåtal gånger då projektet var riktat mot årskurs sju efter nödvändiga anpassningar. Eleverna på 

årskurs nio har förhoppningsvis hunnit med så pass mycket matematik, så det känns nästan 

intressant att veta hur det hela började. 

 

En överblick över det sammansatta resultatet på enkätundersökningen ger en klar bild över 

hur populär den interkulturella och integrerade matematikhistorielektionen har varit bland de 

tre elevgrupperna med mångfaldig etnicitet, på en ordinär förortsbelägen skola i en lagom stor 

stad som Halmstad. Där dansens, musikens och historiens inverkan inte går att bortse ifrån. 

Elevernas positiva poänger för den matematiska delen är inte lika stor, men den är 

förvånansvärt nära. Deras ordval präglar glädje och samhörighet, de fick uppleva något som 

kanske kan platsa i deras minne en bra tid över. Vem vet, kanske någon gång i framtiden jag 

får träffa en och annan elev som kan berätta hur mycket av vår dag tillsammans som hon/han 

kommer ihåg. 
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Här borde jag påpeka, enkäterna på sidåsatt, det har suttit barn och ungdomar av olika kön, 

med olika bakgrund och haft roligt tillsammans med sin/sina lärare. Det har spelats 

främmande musik, dansats lekfullt tillsammans med kamraterna och vi har haft en 

matematikhistorielektion under en lagom djup koncentration på en ”vanlig” skoldag. Hur kan 

någon överhuvudtaget undra om eleverna ska komma ihåg vad de har upplevt under de få 

timmarna.  

 

Avsikter med det här arbetet har varit flera. Under åren som har gått, har jag varit mycket 

engagerad med att forma min matematikhistoria lektion, så att det ska uppnå sitt syfte att nå 

och beröra alla barn och ungdomar som kommer i kontakt med den. Jag hoppas att jag har 

kunnat visa, att det är enklare än vad man tror, att bygga broar mellan barn med olika etniska 

bakgrund och med olika kulturer, samtidigt som man erbjuder dem en lustfylld och kvalitativ 

undervisning. 

 

Lustfylld undervisning, ja, vem har sagt att det är bara papper och penna som hör till inom 

klassväggarna? Varför ska lärare inte kunna ta med sig en trumma till klassrummet? Ja, 

eftersom matematikhistoria lektionen är en lång resa, som går genom alla kontinenter, 

behöver man inte ta hela resan på en och samma dag. Man kan ta mindre utflykter till ett och 

annat land, lite då och då, allt efter klassens lust och behov. Någon dag som algebra står på 

schemat, reser man till Bagdad, en annan dag pratar man trianglar och då kanske man väljer 

Grekland och så vidare. Att låta barn lära sig om andra kulturers betydelse för vetenskapen 

har som sidoeffekt, legitimitet och statushöjning, för utländska barn i klassen, samt att det 

lägger tyngden på gemenskapen! Dessutom spelar musik, lek och gruppspel så stor roll i barn 

och ungdomars vardag så att det borde vara ganska orimligt att inte ta vara på det i 

pedagogiska syften. 

 

Personligen låter jag inte leklusten sluta där. Under alla de perioderna som jag har gjort min 

praktik, har jag ägnat mycket tid inför varje genomgång för att lista ut på vilket sätt kan jag 

integrera olika lekar eller leksaker i dagens specifika lektion, vare sig det handlade om 

matematik eller om fysik. Det är klart att allting inte ska behöva vara roligt, och jag är säker 

på att alla som väljer den linjen, har sina goda argument. Å andra sidan behöver vi lärare alla 

verktyg för att kunna fånga elevernas intresse för att vinna deras koncentration. 
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Ericson (2000) har tagit upp diskussionen om de sju relativt autonoma intelligenser, språklig, 

musikalisk, logisk-matematisk, spatial (rumsliga), Kroppslig-kinetisk och två personliga, som 

Gardner har identifierad. Det nämns även att ingen intelligens kan observeras helt isolerad i 

vardagslivet eftersom de flesta mänskliga aktiviteter kräver en kombination av intelligenser. 

Här har jag pusslat ihop en två timmar lång lektion som stimulerar elevernas språkliga 

intelligenser genom att tvinga dem att lista ut alla de olika språk som låtarna är på. Deras 

musikaliska intelligens bearbetas för att de ska kunna takten till de låtarna de hör. Deras 

logisk-matematiska intelligens tränas upp reellt, bara för att kunna hänga med i 

omräkningarna i olika räknesystem. Deras spatiala intelligens genom att försöka förstå sig på 

alla de olika kartorna över en och samma värld, fast från olika århundraden. Deras kroppslig-

kinetiska intelligens, inte bara för den energi krävande dansen utom även för resten av de två 

långa timmarna, som de flesta väljer att dansa sittande i stolen. Deras personliga intelligenser, 

där de ska anpassa sig själva till gruppen samtidigt som de måste kunna tolka kamraternas 

beteende exempelvis där de ska håla takten vare sig de dansar eller spelar musik. De måste 

veta när det är kul och musik och när är det tyst och genomgång. Snarare var det senaste biten 

som har varit under förstoringsglas både hos klasslärarna och hos mina egna pedagoger på 

högskolan. Rutinerade lärare har ganska svårt att tro att man kan hålla en sådan livlig 

matematik lektion där tonåringar sitter och håller i högljudda instrument, och lyssnar under 

genomgångarna, utan att någon saboterar det hela. 

 

Här borde jag erkänna att hela projektet, att sätta ihop en integrerad matematikhistorielektion, 

kanske har gett mig mer än jag någonsin kunde ha tänkt mig. En av de upplevelserna som har 

skapat djupa spår i mitt minne gäller en matematikhistorielektion som jag höll i för ett par år 

sedan för en specialpedagogik klass på en skola i Halmstad. En liten mångkulturellgrupp, 

samlade i ett litet klassrum, där det fanns bland annat en flicka med arabiska som modersmål. 

Flickan led av nedsatt rörelsefunktion, vilket har gjort det extra känsligt för mig då hon 

skrattade glatt över den egyptiska låten. Den låten har vi hemma, ropade hon. 

 

Det sägs att om man vill se en riktig svenskt midsommarfirande ska man resa utomlands, till 

USA kanske. När man inte länge bor hemma bland sina landsmän, då egna traditioner och 

egna kultur blomstrar på riktigt. Hemlängtan gör att allt som binder en till sina rötter får en så 

stor betydelse. Att se på elevernas glädje då de hör på en bekant musik från sina hemtrakter 

under en matematiklektion på en skola i Sverige har varit belöning nog för att inte ge upp.  
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Jag har ändrat och anpassat gång på gång och till slut känns det som om jag har ett koncept 

som går hem såväl på de skolor med flera mångkulturella klasser, som på de skolor, där 

majoriteten dominerar så mycket så att mångkulturell klass nästan inte existerar. 

 

Samhället har känt behov av en mer anpassad undervisningsmetod för dagens mångfaldiga 

skola. Det är dags för stora förändringar för att kunna skapa en skola för alla. Att bjuda in 

främmande kulturer i skolorna, i form av musik och dans, känns mer än rätt tycker jag. Vi slår 

två flugor på en smäll! Barn från andra kulturer lär sig mer om sitt eget ursprung och känner 

sig mera hemma samtidigt som vi bygger broar mellan de olika kulturerna. Genom att släppa 

in andra kulturers historia i skolan gör vi det till en del av deras vardag och kanske vi kan 

t.o.m. bryta främlingskap och främlingsfientlighet. 

 

Genom att baka in naturvetenskap, historia och kultur (ex musik, teater & lek) kommer vi 

troligtvis ett steg närmare en skola för alla! Kanske låter jag väldigt idealistisk, men å andra 

sidan är inte alla lärare det?  

 

Mycket hänger på oss blivande lärare, som bör bana vägen för morgondagens toleranta 

samhälle! 
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Bilaga 1 

 

Lektion i matematikhistoria 
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Lektion i matematik historia 

För en fullständigt planerad lektion krävs det: 

• Fem olika trummor. 

1. Daff, En kurdisk trumma som har spridit sig i flera länder i Mellananöstern. 

2. Ashiko, En ursprungligen afrikansk trumma. 

3. Darabukas, En ursprungligen Egyptisk trumma. 

4. Djembe, En ursprungligen afrikansk trumma som har spridit sig i hela världen. 

5. Doumbek, En trumma som har rötterna i Mellanöstern. 

  

• En musikcenter. 

 

• Flera sorter av ”handpercussion”. 

- Tamburin. 

- Maracas. 

- Claves. 

- Shaker. 

- Gurios. 

- Cymba.l 

- Frog, mm. 

 

• Flera olika abakus. 

- Kinesisk. 

- Japansk. 

- Rysk. 

 

• Tre olika räknemaskiner. 

1. Fickvariant av abakus, 1920 talet. 

2. Mekanisk räknare ”facit”, 1960 talet. 

3. Elektronisk (mindre format) räknare ”Canon”, 1970 talet. 

 

• Tre olika matematiska fakta böcker. 

1. Matematikens historia 

2. Matematiklexikon 
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3. Räknekonstens kulturhistoria 

 

• OH material (kartor och annan fakta). 

• En glad lärare och en mängd av nyfikna elever… 

 

Jag väntar på klassen i samlingssalen, de eskorteras in av sin lärare. De vet inte exakt vad som 

väntar dem, därför brukar de ha sina böcker och pennor med sig. De hälsar och sitter ner och 

tittar nyfiket sig omkring och försöker lista ut vad som ska hända! Allt de vet är att det ska bli 

ett par timmar lektion i matematikhistoria… 

 

Jag presenterar mig och berättar om hur kort jag trodde att matematikens historia var när jag 

var i deras ålder. Allvarligt talat, trodde jag att det var mattelärarnas och skolans påhitt bara 

för att driva med oss elever! Sedan drar jag en lång linje, den ska representera de gångna 20 

000 åren, där har det funnits bevis att mänskligheten har känt behov att kunna räkna! Då 

prickar jag av på linjen tiden för Jesus födelse och även den lilla pricken som ska visa hur 

länge vi som befinner oss i samlingssalen har existerat på den linjen. De får se en OH bild av 

fyndigheter (ben, märkta i längden som om det skulle visat poängsumma, trodde man först), 

20 000 år gamla, upphittade i Congo ( av en belgare 1960).   

 

 

 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ishango_bone 

 

(2008-05-07) 
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Efteråt berättar jag om civilisationens vagga, Mesopotamien… Att hur människor kände 

behoven för att slå sig samman och bygga städer. Jag leder dem ur stolarna och vi står i en 

ring, håller i hand och dansar! Vi dansar till en ravemusik med toner ur den delen av världen 

(alltså dagens musik) för att vi ska känna gemenskapen som drev människorna tillsammans. 

 

Efter dansen sitter alla åter igen i stolarna och innan alla hunnit varva ner, berättar jag om den 

resa vi ska ta tillsammans genom tid och rum, och att de ska ha mig som reseledare. Sedan tar 

jag upp min Daff, startar cd-spelaren och trummar till en mycket kraftfull kurdisk låt… Efter 

musiken, diskuterar vi både låten, språket och trumman. Jag visar på OH-duken en världs 

karta, som visar hur världen såg ut för 3000 år sedan (se bilaga 1.1). Jag pekar ut Babylon, 

högkulturen som inte finns längre.  

 

Några babyloniska låter har jag inte kommit åt, därför får jag spela upp en kurdisk musik, från 

en folkgrupp som bor i de trakterna idag. Dagens Kurdistan är uppdelat bland de fyra olika 

länderna Iran, Iraq, Syrien och Turkiet. Därför är det inte ovanligt att höra de tonerna lite över 

allt i området. Vidare visar jag upp På OH-duken tal symboler och kilskriften. 

 

Babylonien (1) 

 

De äldsta bruken av talsymboler är 10 000 år gamla, gjorda i lera som har används i 

mellanöstern. 

 

10 10 106 6

6 X 10 10 X 1 1

= 36000 = 600 = 60 = 10 = 1

10 X 606 X 600

= 3600

10 X 3600

 
 

Idag har talsystemet basen 10! (decimalsystemet/tiopotensen) 

 

Vi kan se närmare på talet 28 546; 



 45

01234

01234
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Obs! 36,25??? 

 

 

Babylonien (2) 

 

Däremot har man använt sig av det sexageimala talsystemet med basen 60, för 4000 år 

sedan! 

 

å talet 28 546 skulle tolkas som
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=
++++=
×+×+×+×+×=

24666627
624000018000728100092025
106104105608602 01234

 

 

40 50302010 11 12

61 6260

 

Därefter visar jag några OH-bilder på fyndigheter gjorda i området, tabeller och symboler 

gjorda i lera. Då får eleverna höra om hur man hade några få tränade matematiker som hjälpte 

medborgarna med deras vardag. 
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Sedan spelar jag upp nästa musik, som det är bara jag som trummar till den, till att börja med. 

En bit in i musiken bryter jag trummandet och delar ut till alla, de andra instrumenten 

(handpercussion) jag haft med mig, så alla är med och spelar till musiken. Musiken är 

förvirrande på olika sätt. För det första känner de igen melodin, men inte artisten. För det 

andra finns det två olika språk i låten som oftast kan det listas ut, franska och arabiska, men 

det blir väldigt svårt för de att koppla det till ett specifikt land (Egypten). En tidigare kolonial 

till frankrike, därför hör även franska språket till vardagen. Då visar jag På OH-duken hur 

världen såg ut för 3000 år sedan (se bilaga 1.1) igen, pekar ut Nilen, och berättar hur 

människor bosatte sig runt den avlånga floden. Självklart nämner jag de gigantiska 

pyramiderna och sfinxen. På OH-duken visar jag Egyptiska symboler för tal… 

Plimpton 322 is 
the tablet 
numbered 322 in 
the collection of 
G A Plimpton 
housed in 
Columbia 
University. 

http://turnbull.
mcs.st-
and.ac.uk/histo
ry/HistTopics/
Babylonian_Py
thagoras.html 
 
(2008-05-07) 
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Egypten (1) 

 

Den symboliska och bildrika skrivstilen utvecklas för 5000 år sedan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 



 48

 
Egypten (2) 

 
Konsten att tillverka ”papper” (av papyrus, gräs som växte längs flodstranden) ledde till 

utvecklingen av den kursiva skrivstilen för 4000 år sedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

 

 
 

                              
 

http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/HistTopics/Egyptian_numerals.html 

(2008-05-07) 

Här gäller det att lista ut vilka tal som representeras av symbolerna! 
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Då tar jag upp Darabukas och vi spelar vidare… 

 

Här har eleverna svårare att komma på vilket språk det handlar om! Jag visar upp en karta 

över världen för 2500 år sedan (se bilaga 1.1) på duken och pekar ut Aten… 

 

 

Gamla greker (1) 

 

• Thales från Miletos! (2600 år sedan) 

 

1. En cirkel delas i två lika stora delar av diametern! 

 

 
 

 

2. Vinklarna vid Basen i en likbent triangel är lika! 

 

Bas

a a

 
 

sidornapålängdena,
Φ=Φ
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3. Vertikalvinklar är lika stora! 

 

 

Gamla greker (2) 

 

 

 

• Pytagoras (2500 år sedan) 

 

 

a

b

c

 
 

De får höra att Pytagoras förutom att vara matematiker var en sektledare, forna tidens veganer 

som vägrade äta kött och ”bönor”. Bönor bildar gas i magen, genom att fisa släpper man ut 

även en bit av själen, trodde de! 

 
Att man tror att det inte var han som kom på satsen om rättvinkliga trianglar, utan en av hans 

lärjungar. Att sektens ideologi var att världen är uppbyggd av rationella tal (talmängd som 

består av alla hela tal och alla bråk som kan utryckas i form a/b, där a och b är hel tal). Hela 

α

α

22

222

bac

eller
bac

+=

+=
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idén förkastades då en av lärjungarna kunde bevisa motsatsen, ironiskt nog med hjälp av det 

som är känt som Pytagorassats. Olyckligt nog dränkte sekten lärjungen för att hålla 

upptäckten hemlig! Därefter visar jag vidare om gamla grekernas tal skrifter på duken… 

 

Gamla greker (3) 

 
Grekiska talsymboler som etablerats för 3000 år sedan. 
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Gamla greker (4) 
 

Gamla greker var inte de första som använder sig av bokstäver för att skriva tal, de tog det 

efter feniciska kulturen. Observera att då var det 27 bokstäver till skillnad med den klassiska 

grekiskan 24. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/HistTopics/Greek_numbers.html 

(2008-05-07) 
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Kommande musiken är så annorlunda som, det gör det ganska svårt åtminstone för mig att 

trumma till så att jag låter bli att ens försöka. Dessvärre passar det bara några av instrument 

som eleverna har till musiken så att antalet sysslolösa är högt i gänget. När musiken är över 

vet alla att det var kinesiska toner som det spelades! Då visar jag På OH-duken hur världen 

såg ut för 2000 år sedan (se bilaga 1.1), och pekar ut Hanriket samtidigt som jag vill 

uppmärksamma eleverna på de färgskiftningarna i kartan som orsakats av gränsförflyttningar 

genom tiderna. Därefter får de se på de kinesiska tal symbolerna… 

 

 

Äldre Kina 

 

• Ental, hundratal och tiotusental: (3000 år sedan) 

 

 

 

 

• Tiotal, tusental, hundratusental: 

 

 
 

• Ex: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 1 0 6 6 (dec) 
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Kinesiska restsats! 

+  1

+  2

+  3

X

X

X

X

X

X

2

3

5

2

3

5

+  1

+  2

+  3

 

( ) ( ) ( ) ( ) 235325353201518225153332
201518

=××−→=++=××+××+×× 434214342143421  

 

I ex. ovan (på OH) får eleverna se det stora problemet vid en av siffras frånvarande, siffran 

”0”. Man var helt enkelt tvungen att i bästa fall lämna en tom plats för den siffran som man 

inte hade några representativa symboler för. Jag tar upp det med det att även idag har vi svårt 

att prata om ”0” (noll)! Det är nästan omöjligt för någon att säga hon/han har ”0” (noll) äpple 

i handen, däremot känns naturligare och säga ”jag har inga äpplen i handen” , eller? 

 

Därefter om det finns tid över brukar jag visa den kinesiska restsatsen, mest för att väcka 

intresse. Det handlar om att kunna lista ut det minsta talet (i fallet ovan talet 23) som heltal 

och vid division med tre hela tal (i vårt fall 2,3 & 5) ger tre olika heltal (     ,      &         ) med 

tre olika rester (i vårt fall 1, 2 & 3). Det tar jag upp som en ”rolig” lek! Jag vet att den låter 

hur krånglig som helst. 

 

Innan vi avslutar med Kina, berättar jag om deras största gåva till alla naturvetare i vår nutid, 

nämligen Abakus. Jag visar upp både den kinesiska, japanska och ryska abakus jag byggt 

själv och förklarar både deras likheter och olikheter. Sedan diskuterar jag närmare på OH-

duken den japanska, eftersom har jag byggt den så att den passar för OH-apparaten. Bilden 

nedan visar en kinesisk abakus hämtad ur ”History Topics Index” hemsida, för att visa hur en 

abakus ser ut. Bilden visar talet 46 802. 
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Here is an illustration of an abacus showing the number 46802. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/HistTopics/Chinese_numerals.html (2008-05-07) 

 

Jag vill att eleverna lägger märke till vikten av den enkelkonstruerade och välavancerade 

abakusen, som kom så tidigt som i 1400 talet, hjälpmedlen som västvärlden väntade ett par 

hundra år innan man tog den på allvar. Jag berättar om dennes efterkommande som kom så 

sent som i mitten av 1900 talet. Jag lyfter upp den tunga mekaniska räknemaskinen och låter 

den går runt. Dennes tyngd imponerar…  

 
 

C 2-serien - The C 2 series 

 
 

Bilden hämtat ur http://web.telia.com/~u13101111/facitcalc3.html  (2008-05-07) 

 

4 6 8 0 2
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Under rasten brukar några elever stanna för att bekanta sig med både det ena och det andra! 

Trummor, räknemaskinerna och de andra instrumenten är mer populära än de olika böckerna 

jag har. Därför får jag ofta stanna kvar i samlingssalen förklara eller visa dem hur man gör, 

under rasten. 

 

Efter rasten är musiken igång igen och jag trummar med min Djembe och tillsammans med 

eleverna håller vi lagom så bra till den sofistiska låten. De har det verkligen svårt att kunna 

gissa vilken land som kommer upp näst. Då visar jag på OH-duken hur världen såg ut för 

1500 år sedan (se bilaga 1.1), och pekar på Indien, det mångkulturella och mångspråkliga 

landet. Sedan visar jag på duken… 

 

 

Indien 

 

För femtonhundra år sedan: 

 

- talen namnges 

 

- dagens tal formas 

 

- talet ”0” födds. 

 

 

• Addition och subtraktion, ”som i dagens mening” (på plats) 

 

 

                                  1 9 9 8   + 

 

                                  1 6 8 7 

  

2 - - - 

 



 57

• Beskrivningen av talet π! 

Fyra till hundra, detta gånger åtta, sextiotvå tusental till detta lägg. 

   ( 4  +  100 )    X      8     +     62 000   =  62832               [omkrets] 

 

Tiotusental två diametern har, till den cirkeln vars omkrets detta är. 

   10 000    X     2    =  20 000                                             [diameter] 

     

        1416,3
20000
62832

≈=π     

 

Cirkelns omkrets = 2 π R 

 

Jag förklarar för elever att beskrivningen på talet π rimmar i original texten, oavsett hur tokigt 

det låter på svenska. Jag berättar för dem hur man i Indien (och resten av den delen av 

världen) visste om att jorden inte var platt. Dessutom hade gamla greker räknat ut jordens 

omkrets med hjälp av jordens skugga på månen med en bra marginal. Men starkare krafter 

ville inte att den informationen skulle spridas i väst, för att den stred mot den världsbilden 

som kyrkan stod för. 

 

Det är dags att ta upp Darabukas och spela till nästa låten med alla andra musikanter. Som 

sagt blir det vilda gissningar om vilket land eller språk det handlar om. Men några klarar av 

och gissar på arabiska. Jag visar upp en karta på hur världen såg ut för 800 år sedan (se bilaga 

1.1) och pekar ut Bagdad. Arabiska språket talades över stora områden i tre kontinenter… 

Jag visar upp nästa bild på OH-duken, där berättar jag om algebra och bokstavsberäkningar. 

 

 

Arabisk matematik 

 

• Al-Kharazmi, Bagdads universitet för 1200 år sedan, 

- astronom & matematiker 

- algebrans fader 
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( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) 22

222

222

2

2

bababa

bababbaaba

bababbaaba

+=−×−

−×−⇔+−=−

+×+⇔++=+

  

 

 

- tre böcker  : 

 

 

 

Ex: indiskt bevis av Pytagoras sats med hjälp av algebra!  

a 
+ 

b

a

a x b

2
bc

a

b

 

 

Arean på stora kvadraten är: 

( )[ ]bababababa ××++=+=+×+ 2)()()( 222  

 

Eller, arean på den lilla kvadraten + summan av fyra trianglar: 

         ( )[ ]bacbac ××+=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

×+ 2
2

4 22  

 

Sätt de två uttryckena lika! 

       ( )[ ] ( )[ ] 222222 22 cbabacbaba =+⇒××+=××++  

1. ekvation lösning 
 
2. geometri 

 
3. kalkyler 
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Därefter visar bilder på utvecklingen av några av de s.k. arabiska siffrorna (bilderna ur 

Räknekonstens kulturhistoria av Gorges Ifrah, sv. Edition W&W 2002, översättning av Bengt 

Ellenberger). 
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Den östarabiska siffran är levande i mellanöstern och den moderna siffran i västvärlden! 
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Nästa musik är något lättare att spela till men språket (persiska) gör det omöjligt för eleverna 

att gissa rätt. Jag lägger ut en världskarta som visar hur det har sett ut för 600 år sedan (se 

bilaga 1.1) och pekar ut staden Samarkand, som nu mera är Uzbekistans 2:a största stad. 

 

 

Iran 

 

Jamshid Alkashi, flyttade till Samarkands astronomisk & matematisk lärdomcentrum 

år 1415 - 1420. 

 

- Boken: ”nyckel till räknekonsten” (förenkla beräkningar) 

  

- Ex; multiplikations rutnät 

 

 

 

6 2 4     X

3 5 8

3

5

8

4

2

6
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3

5

8

4

2

6

3

5

8

4

2

6

1      2

0       6

1      8 1        0

2        0

3        0

 

 

 

 

 

3

5

8

4

2

6

1         2

0          6          2          0

1         8          1 0          3         2

3          0         1          6

4         8

2          2          3 3          9          2

 

 

Det sättet att rada upp multiplikationstalen, används än idag, fast utan rutnät. Att kunna räkna 

stora tal är en bra förmåga inte minst inom astronomin! 
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Jag är tvungen att hoppa över Europa, eftersom de senaste 500 årens matematik är avancerad 

och inte passar till grundskola eller de tidigare åren i gymnasiet. Däremot kan jag berätta om 

en äventyrsresa finansierad av den spanska kungen åt den portugisiska äventyraren Cristoforo 

Colombo (it. utal). En av världens största misstag/lyckade resor mot Indien som slutade i 

Centralamerika. C. C. trodde att han hamnat i Indien, därför kallade han inflödningarna för 

indianer. Jag visar upp en karta om hur världen såg ut för 400 år sedan (se bilaga 1.1) och 

visar vilket stort område som var under spansk influens i den tiden. Sedan får några bilder på 

både yupana & quipus. 

 

Incka 

 
Inkaindianernas räknebräda och tal-knutar!  

                                                                                     

 

 
          

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.mapuche.info/indgen/lagaceta040126.jpg

&imgrefurl=http://www.mapuche.info/indgen/lagaceta040126.html&h=300&w=450&sz=26

&hl=sv&start=8&tbnid=BaxIPzS4_ciF4M:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dy

upana%26gbv%3D2%26hl%3Dsv%26sa%3DG 

 

(2008-05-07) 
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http://images.google.se/imgres?imgurl=http://idata.over-

blog.com/0/33/92/74/cusco/s5031024.jpg&imgrefurl=http://dodolela.over-

blog.net/&h=225&w=300&sz=55&hl=sv&start=29&tbnid=Zql5sjNqqomH-

M:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dyupana%26start%3D20%26gbv%3D2%2

6ndsp%3D20%26hl%3Dsv%26sa%3DN 

 

(2008-05-07) 
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http://images.google.se/imgres?imgurl=http://graphics8.nytimes.com/images/2005/08/16/scie

nce/16inca.1.650.jpg&imgrefurl=http://www.nytimes.com/imagepages/2005/08/16/science/16

inca.1.html&h=431&w=650&sz=114&hl=sv&start=15&tbnid=LVJOc6ssZgavCM:&tbnh=91

&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dquipus%26gbv%3D2%26hl%3Dsv%26sa%3DG 

(2008-05-07) 

 

 



 66

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu

mb/a/a7/Inca_Quipu.jpg/350px-

Inca_Quipu.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Khipu&h=213&w=350&sz=27&hl=

sv&start=37&tbnid=DKAdIUZ_93uhhM:&tbnh=73&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dqui

pus%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dsv%26sa%3DN 

(2008-05-07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agutie.homestead.com/files/Quipu_B.htm 

 

(2008-05-07) 
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Bilaga 1.1 
 
 
 
 
 
 

Kartor kopierat ur 
 

Tempele (2003, Världshistorien genom tiderna) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68

 
Karta över den delen av världen för 3000 år sedan 
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Karta över den delen av världen för 2500 år sedan 
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Karta över den delen av världen för 2000 år sedan 
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Karta över den delen av världen för 1500 år sedan. 
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Karta över den delen av världen för 1500 år sedan. 
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Karta över den delen av världen för 800 år sedan. 
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Karta över den delen av världen för 600 år sedan. 
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Karta över den delen av världen för 400 år sedan. 
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Bilaga 2 

 

Enkäten 
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Ringa in 5 ord som hjälper dig att beskriva hur du uppfattat lektionen. 
 

 
 
 
 
Placera orden du valt efter hur stor betydelse dem haft inför ditt val, där 
det viktigaste ordet kommer först … 
 
 
 
 
 
Genom att kryssa i någon av rutorna nedan (från 1-5 där ruta 1 står för 
minst & ruta 5 står för högst), tala om vilken moment i lektionen var 
avgörande för ditt val. 
 
När det gäller ditt 1:a val! 
Hur mycket har dansen haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har musiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har matematiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har historien haft för betydelse för ditt ordval? 
 

Svårt Intressant Enkelt Tjatigt Lärorikt 

Sammanhängande Splittrat Annorlunda Ointressant Överdrivet 

Lugnt Inspirerande Stökigt Glädjande Tråkigt 

Tröttsamt För kort Nytänkande Berör inte Spännande 

Ger gemenskap Sällskapligt Otillräckligt Roligt För långt 

Sammanfattande Obegripligt Meningslöst Upplysande Meningsfullt

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 
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När det gäller ditt 2:a val! 
Hur mycket har dansen haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har musiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har matematiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har historien haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
 
 
När det gäller ditt 3:e val! 
Hur mycket har dansen haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har musiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har matematiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har historien haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
 
 
När det gäller ditt 4:e val! 
Hur mycket har dansen haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har musiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har matematiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har historien haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 
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När det gäller ditt 5:e val! 
Hur mycket har dansen haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har musiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har matematiken haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
Hur mycket har historien haft för betydelse för ditt ordval? 
 
 
 
 
 
 
Hur ser du på din egen och dina klasskompisars medverkan i lektionen? 
 
 
 
 
 
Vad har matematikhistoria fått för betydelse för dig, nu efter lektionen? 
 
 
 
 
 
 
Kommer du att rekommendera matematikhistoria lektionen till dina 
kompisar? 
 
 
 
 
 
 
 
Klass  Modersmål   Är 
 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 

5 

7 

9 

Svenska 

  Annat 

  Flicka 

  Pojke 
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