


 

Roligt,
lustfyllt, diskret

Så här kan du jobba. Tips, idéer och fakta
som gör matematiken meningsfull.

En vägledning till böckerna

Matte med mening, tänka tal och söka mönster

Kvadrater, hieroglyfer och smarta kort – mera matte med mening

Ska vi leka matte? finurliga lekar och kluriga spel

Räkna med mig! mattegåtor för hela familjen



Mattehandledning 6-11-17, 13.521





Copyright © 2002 Kristin Dahl
Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm
Omslagsbild: Sven Nordqvist
Bilder: Robert Nyberg
Tryck: ?? 2002
ISBN 91 501 0218 4

Innehåll

Välkommen till matte med mening!  3
Roligt, lustfyllt…  3
…och diskret  3
Spontant intresse  5
Vad är matematik?  5
Så här jobbar du  7

Den ”duktiga” eleven  8
Arbeta i grupp  8
Hela klassen  9

Lätt och svårt  10
Tornet i Hanoi  11
Söka mönster  14
Mer diskret matematik  16

Fibonaccis talföljd  17
Grafteori  21
Kombinatorik  22
Olika glasstrutar  23
Lotto  24
Sannolikhet  26
Mera mönster och formler  26

Vilket skulle bevisas  27

Och så – matematikhistoria!  30

Mattehandledning 6-11-17, 13.522





Välkommen till matte med mening!

Hur kan du som lärare hjälpa dina elever? Hur kan du styra arbetet

så att det stimulerar och utvecklar en ung människas matema-

tikintresse? Med den här handledningen hoppas jag kunna in-

spirera dig i ditt lärararbete genom praktiska anvisningar, tips och

kommentarer till böckerna

Matte med mening, tänka tal och söka mönster

Kvadrater, hieroglyfer och smarta kort – mera matte med mening

Ska vi leka matte? finurliga lekar och kluriga spel

Räkna med mig! mattegåtor för hela familjen

Roligt, lustfyllt…
Avsikten med mina böcker har aldrig varit att göra foträta, korrekta

läromedel. Tanken har varit att utifrån problem som jag själv tycker

är roliga, spännande, lustfyllda – och med omsorg om det mate-

matiskt intressanta – göra nedslag i matematiken. Därmed ville

jag försöka visa att matematiken inte är något stelt, fixt och färdigt,

utan något som vi själva skapar. Att matematik är kul!

I de fyra böckerna har jag samlat en skatt av problem och gåtor

som har väckt mångas, unga som gamla, intresse och som levt

vidare under århundraden. Åtskilliga lärare har redan upptäckt att

de är utmärkta hjälpmedel när det gäller att fånga elevernas lust

och engagemang.

…och diskret
Nu visar det sig att just denna roliga matematik även uppskattas

av Skolverket. Till och med så mycket att den har fått en egen kurs
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i gymnasiet. Då kallas den diskret matematik. Men den kan med

fördel introduceras redan i förskolan och lägre årskurser. Exem-

pelvis genom att utgå från problem i någon eller några av ovan-

stående böcker.

Diskret matematik är samlingsnamnet för en mängd matema-

tik. Vad som egentligen inryms i begreppet beror mycket på vem

man frågar. Det har funnits i ett trettiotal år, men matematiken i

sig är gammal.

Alla fyra böckerna tar upp de flesta av de områden som brukar

räknas till diskret matematik, till exempel talteori, kombinatorik

och rekursion. I talteori studerar man egenskaper hos och för-

hållanden mellan hela tal. I kombinatorik svarar man på frågan:

På hur många sätt? Rekursion handlar om att varje element (till

exempel tal i en talföljd) beräknas ur ett eller flera av de föregående

elementen.

Diskret matematik tillhör forskningsfronten i matematik och

datavetenskap, där det till exempel gäller att finna listiga och

snabba räknemetoder åt datorerna. Typiska problem som dato-

rerna ska lösa har att göra med på hur många sätt någonting kan

inträffa. Då använder man metoder hämtade från bland annat

kombinatoriken.

Diskret betyder i det här sammanhanget att man bara kan förändra saker i fasta

steg (begreppet kommer av engelskans discrete, som betyder stegvis). Ett exem-

pel är en strömbrytare, som antingen är av eller på, ett annat är en transistor i

en dator som slår om mellan värdena 1 och 0. Motsatsen, alltså en icke-diskret

situation, är kontinuerlig, till exempel när vilket värde som helst mellan 0 och

1 kan förekomma och på så vis ge en jämn övergång från det ena värdet till det

andra. I exemplet med strömbrytaren motsvaras detta av ”dimmern” som grad-

vis sänker ljuset från på till av.
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Samtidigt är diskret matematik lämplig för problemlösning på

alla nivåer, alltså även i sexårsverksamheten, eftersom den belönar

fantasi och finurlighet utan att det krävs stora faktakunskaper. Den

ger eleven en möjlighet att få upptäcka något om matematikens

väsen utan att de tekniska svårigheterna behöver bli alltför stora.

Man förstår frågorna i problemen med enbart baskunskaper.

Spontant intresse
Barn räknar och är intresserade av matematik ofta innan de börjar

skolan. Hur många tal finns det? Tar de slut någon gång? Hur delar

man sju karameller på fyra personer? Jag ska ha dubbelt så mycket

som du!

Hur hålla kvar detta spontana intresse? Hur uppmuntra ett fritt

och kreativt tänkande även i skolans matematik?

Inte minst du som är lärare i förskolan eller de lägre årskurserna

är oerhört betydelsefull när det gäller att visa hur spännande och

vacker matematiken är. Viktigt är då att du kan erbjuda eleverna

sådana arbetsuppgifter att de kan utvecklas efter sin egen förmåga

och sina möjligheter. Visserligen kan många elever i unga år vara

kalenderbitare, och de kan fascineras av stora tal. Men de ska inte

behöva hålla på vecka ut och vecka in med meningslösa, ändlösa

beräkningar. Det är förödande för intresset på lång sikt. Nej,

matematik ska lekas fram.

Att leka med matematik ger ofta oanade och förvånande re-

sultat.

Vad är matematik?
Matematiken presenteras ofta enbart som en samling uråldriga,

stela regler. Eleverna ser dem i bästa fall som nödvändiga för att

kunna gå och handla saker, kunna tyda sportresultat och, i högre
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årskurser, för att kunna klara kemin och fysiken. Men matematik

handlar i första hand om kreativitet. Om skapande. Om att tänka!

Fantasi, intuition, idéer är matematikens kärna. Det betonade

redan Sonja Kovalevsky.

Sonja Kovalevsky (1850–1891) var professor i matematik vid

Stockholms högskola i slutet av 1800-talet. Sveriges första och –

fram till år 1997 – enda kvinnliga professor i matematik. Sonja

Kovalevsky slutade forska därför att hon blev besviken över att inte

få en tjänst vid Paris universitet; det var stängt för kvinnor. Hon

blev i stället skönlitterär författare och skrev ett par romaner.

När bekanta till henne undrade över hennes nya karriär som

författare, påpekade hon att den inte var så olik matematik-

forskningen som man kunde tro. Hon sa att människor, som aldrig

har haft tillfälle att lära sig vad matematik är, blandar ihop den med

aritmetik (räkning) och anser den vara en torr vetenskap.

I själva verket är matematik den vetenskap som fordrar mest

fantasi, enligt Sonja Kovalevsky.

Det är fortfarande vanligt att man förväxlar matematik med de

fyra räknesätten. Matematiklektionerna kommer då att enbart

handla om att räkna, räkna och åter räkna. Möjligen med inslag

av tävling: att lösa räkneproblem på kortast möjliga tid – ensam.

När det borde vara precis tvärtom! I matematik ska man ta god

tid på sig, fundera och pröva olika möjligheter. Och gärna dis-

kutera, experimentera och undersöka problemen tillsammans, i

grupp eller med en kamrat.

Matematiker i allmänhet är ointresserade av att räkna. I mate-

matik arbetar man med att utveckla språk och verktyg för former

och strukturer. Matematikern är intresserad av att beskriva feno-

men och former som sådana, t ex skapa formeln som uttrycker

cirkelns yta som en funktion av radien – inte att räkna ut ytan.
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– Matematiken är ett språk som beskriver sammanhang mellan
föremål utan att man behöver känna till de enskilda föremålens

egenskaper, säger professor Dan Laksov i Den fantastiska mate-
matiken, en annan av mina böcker. När man ska beskriva ett

föremål som rör sig spelar det ingen roll om föremålet är en planet,
en boll eller en atom. Om det är av guld eller av plåt. Om föremålet

rör sig i till exempel en cirkel vet vi att förhållandet mellan längden
på den väg som föremålet har rört sig och diametern på cirkeln

alltid är ett bestämt tal, nämligen π (pi) som är ungefär 3,14.

    Cirkelns yta y = π · r2, där π = 3,14159…

och r är radien i cirkeln.

    Funktion y är en funktion av r om varje värde på r

motsvaras av ett bestämt värde på y.

Så här jobbar du
Böckerna Ska vi leka matte?, Matte med mening och Kvadrater,
hieroglyfer … är självinstruerande. Till varje problem som presen-

teras finns tips om hur man kan arbeta, oftast i direkt anslutning
till problemet, ibland i Lösningar och svar i slutet av böckerna.

Ingen av dessa böcker är avsedd för en bestämd åldersgrupp,
men jag tänker mig att Ska vi leka matte? i första hand riktar sig

till 6–9-åringar. När det gäller de andra två böckerna har de fått
omdömet i en recension att de passar 10–110-åringar. Och jag

håller gärna med. Men allt beror på hur mogen eleven är, hur
läskunnig och på vilken förmåga hon eller han har att förstå text.

Boken Räkna med mig! var från början tänkt för en blandad
publik av barn och vuxna och är inte alltid lika detaljerat väg-

ledande.

De tre förstnämnda böckerna kan sättas direkt i handen på en

elev som är intresserad, har kommit långt i läroboken och behöver
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ytterligare stimulans. Till och med Ska vi leka matte? innehåller

klurigheter som kan passa barn högt upp i åldrarna – och vuxna.

Exempelvis Snigeln Sabina (s. 27) och avsnittet Fyra färger (s. 36)

och alla avsnitt därefter.

Varje avsnitt i böckerna ger anvisningar om vilka material som

behövs. Det mesta finns redan på skolan, kan tas med hemifrån

eller tillverkas av dig och dina elever.

DEN ”DUKTIGA” ELEVEN

Skapa förväntningar på arbetet med ett problem genom att

tillsammans med eleven titta igenom den bok du har valt. Vilket

avsnitt känner eleven lust att pröva på? Börja där!

Din uppgift är att se till att eleven har uppfattat texten i pro-

blemet. Kanske ni måste läsa den tillsammans, långsamt och tydligt

med betoning på viktig information. Håll dig sedan i bakgrunden.

Låt eleven själv utföra experimentet.

Återkom och hjälp eleven med kontrollen (en ofta bortglömd

detalj):

• Är du helt klar nu?

• Verkar svaret rimligt?

• Går det att kontrollera svaret?

• Finns det en bättre metod?

• Vilka slutsatser kan du dra av svaret?

ARBETA I GRUPP

Att arbeta parvis eller i smågrupper om 4–6 elever kräver i sig vissa

regler: alla i gruppen har lika värde, allas tankar ska tas på allvar,

den som inte hänger med i ett resonemang måste respekteras och

stöttas av gruppen. När uppgiften är löst ska var och en i gruppen

kunna redogöra för lösningen.
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Du presenterar det problem som du har valt ur någon av böcker-

na. Förvissa dig om att eleverna har uppfattat uppgiften. Diskutera

hur de kan använda sin fantasi och sin tankeförmåga på detta nya

problem. Ingenting får dömas ut. En galen idé kan leda till ett

uppslag som för vidare.

Här är tips på några metoder som kan vara bra:

• rita en figur

• göra en tabell

• lösa ett enklare fall först

• gissa en lösning och pröva om den stämmer

• räkna med lättare tal än de givna

• fundera över liknande problem

• finna ett mönster

• utföra uppgiften i praktiken.

Håll dig sedan i bakgrunden och låt gruppen/erna arbeta själv-

ständigt. Återkom för att hjälpa dem med tips och frågor om de

har fastnat, och hjälp dem slutligen med kontrollen. Så småningom

blir det förhoppningsvis självklart att eleverna utan uppmaning

ställer sig kontrollfrågorna.

HELA KLASSEN

Du kan börja lektionen genom att presentera ett problem ur någon

av böckerna. Kopiera det gärna på film och använd overhead-

apparaten. Eller skriv på tavlan. Var sedan tyst. Låt eleverna tänka.

Låt dem fundera ett tag till. Den som först räcker upp handen kan

få ge sitt svar utan att du kommenterar. Fråga klassen vad de tycker

om svaret. Finns det alternativ? Hur kom eleven fram till sin lösning?

Låt gärna eleven presentera sina tankar framme vid tavlan. Diskutera

lösningen. Kan man kontrollera svaret? Finns det flera lösningar?
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Vissa problem kan eleverna behöva arbeta med en hel lektion

eller flera.

Du kan också inleda genomgången av ett nytt avsnitt i läroboken

med ett problem ur någon av böckerna. Det konkreta problemet

kan göra det lättare att komma in på den teoretiska framställ-

ningen.

Att avsluta en lektion genom att presentera ett problem ur någon

av böckerna ger en annan form av stimulans. Be eleverna att fun-

dera över problemet till nästa gång. Då blir det ofta så att familjen

dras in.

Resultatet av allt detta blir att din klass kommer att börja tala

matematik. Eleverna kommer med förslag till hur problemen kan

angripas. De jämför lösningar med varandra och upptäcker att

man kan arbeta på flera olika sätt.

Lätt och svårt
Problemens art varierar i böckerna. Ibland gäller det bara att tänka

logiskt eller att räkna. Ibland gäller det att finna mönster och

regelbundenheter hos tal och geometriska figurer, stundtals att

uttrycka dessa mönster i formler.

Likaså är det vissa skillnader i svårighetsgrad, såväl i respektive

bok som mellan böckerna. Från enkla gissningar till att fundera

ut vinnande strategier i spel som Tre prickiga spel i Ska vi leka

matte? (s. 32), Först till 20 i Matte med mening (s. 20), Kasta gris

i Kvadrater, hieroglyfer … (s. 30), Nim-spelet i Räkna med mig!

(s. 54) med flera.

Många problem kan behandlas mer eller mindre djupt, exem-

pelvis Tornet i Hanoi i Räkna med mig! (s. 54). Se nedan.

Många andra problem i böckerna är av liknande slag. De kan

först behandlas på en konkret, näraliggande nivå. Därefter kan
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eleverna finna mönster och kanske beskriva mönstret med en

generell formel. Så småningom kanhända en eller annan elev kan

vägledas till att göra ett allmänt bevis. Lite längre fram i denna

handledning kommer exempel på hur bevis kan göras.

När eleverna har upptäckt att det är roligt att utforska, struk-

turera och lösa problem kan de börja konstruera egna problem

utifrån idéer och impulser från kamrater, föräldrar eller littera-

turen.

Tornet i Hanoi
Tornet i Hanoi är ett spel som består av 3 pinnar och exempelvis

8 olika stora brickor staplade i storleksordning, som ett torn, på

en av pinnarna. Den största brickan ligger underst och den minsta

överst. Hela tornet ska flyttas till en av de andra två pinnarna med

en bricka i taget och utan att en större bricka någonsin ligger

ovanpå en mindre. Hur många drag måste man göra för att flytta

hela tornet till en annan pinne?

Tornet i Hanoi är ett exempel på . Det innebär att

det aktuella problemet – att flytta 8 brickor från pinne 1 till pinne

3 – kan lösas så snart som man kan lösa det föregående fallet, alltså

så snart som man vet hur man flyttar 7 brickor från en pinne till

en annan enligt reglerna. Denna kunskap används nämligen då till

att flytta de 7 översta brickorna från pinne 1 till pinne 2. Därmed

är bricka 8 fri och kan flyttas från pinne 1 till pinne 3. Sedan flyttar

man, vilket man ju kan, de 7 brickorna från pinne 2 till pinne 3.

Men till en början vet man ju inte hur man flyttar 7 brickor. Då

tillgriper man samma slags resonemang: Man klarar 7 brickor om

man först har avverkat 6 brickor. Och det klarar man så snart som

man har grejat 5 brickor, vilket man gör om man klarar 4 brickor.

Och det gör man så snart som man har fixat 3 brickor, vilket man
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gör om man klarar 2 brickor. Och det gör man så snart som man

klarar 1 bricka. Och 1 bricka klarar man ju att flytta.

Rekursionen grundar sig på det enkla fallet med 1 bricka. Nu

är det bara att börja härifrån, så har man så småningom flyttat alla

8 brickorna.

Ovanstående resonemang visar att antalet flytt, som man måste

göra för att flytta 8 brickor från pinne 1 till pinne 3, är lika med

antalet flytt av 7 brickor från pinne 1 till 2  talet 1, som är enda

gången man flyttar bricka 8,  antalet flytt av 7 brickor från

pinne 2 till pinne 3. Om man skriver A
8
 för antalet flytt som man

måste göra för att flytta 8 brickor och A
7
 för antalet flytt av 7

brickor, så gäller A
8 
= A

7 
+ 1 +

 
A

7 
= 2

 
A

7 
+1.

Hanois torn visar kraften i det rekursiva tänkesättet, som är en

viktig metod i matematiken. Likaså illustrerar det en annan prin-

cip: Om ett problem synes oöverstigligt, startar man med ett

enklare. När det väl är avklarat, kan man förhoppningsvis få syn

på allmänna principer som kan bidra till att man löser det större

problemet.

Med Hanois torn är det till att börja med kanske fullt tillräckligt

att utföra uppgiften rent praktiskt med verkliga brickor och pinnar.

(Kan tillverkas av en tjock pappskiva med tre kraftiga spikar i stället

för pinnar. Brickorna kan också göras av papp.)

Starta med   : 1 bricka, 2 brickor, 3 brickor

och så vidare. Sätt upp en tabell. När eleverna är mognare kanske

de ur tabellen kan se ett mönster för antalet förflyttningar och kan

teckna ett uttryck för dessa vid valfritt antal brickor (n brickor).

Skriv till exempel A
n
 för det antal flyttningar man måste göra för

att flytta n brickor. En tabell kan göras på många sätt, här är ett

förslag i enlighet med formeln A
8 
= 2

 
A

7 
+1 ovan (A = antalet flytt

och indexsiffran 1, 2, 3, …, n anger antalet brickor i tornet):
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Lägg märke till att när tornet består av till exempel 8 brickor

flyttas den minsta brickan 128 gånger, den näst minsta 64 gånger,

den näst-näst minsta 32 gånger och så vidare fram till den största

brickan som endast flyttas 1 gång.

Du kan hjälpa eleverna genom att    -

. I detta fall potenser med basen två.

(21 – 1), (22 – 1), (23 – 1), (24 – 1), … kan man troligen gissa sig

till när man har studerat tabellen ett tag, för att slutligen dra

slutsatsen att A
n
 = 2n – 1. Eleverna kan då förstå att det matematiska

symbolspråket är till för att göra ma-

tematiken enklare, inte svårare. Med

hjälp av potensbegreppet blir det lätt

att generalisera lösningen så att den

gäller ett valfritt antal brickor.

A
1 
= 1 = 21 – 1

A
2 
= 2A

1
 + 1 = 2 · 1 + 1 = 2 + 1 = 3 = 22 – 1

A
3 
= 2A

2
 + 1 = 2 · (2 + 1) + 1 = 4 + 2 + 1 = 7 = 23 – 1

A
4 
= 2A

3
 + 1 = 2 · (4 + 2 + 1) + 1 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15 = 24 – 1

A
5 
= 2A

4
 + 1 = 2 · (8 + 4 + 2 + 1) + 1 = 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31 =

        = 25 – 1

A
6 
= 2A

5
 + 1 = 2 · (16 + 8 + 4 + 2 + 1) + 1 = 32 + 16 + 8 + 4 +

        + 2 + 1 = 63 = 26 – 1

A
7 
= 2A

6
 + 1 = 2 · (32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1) + 1 = 64 + 32 + 16 +

        + 8 + 4 + 2 + 1 = 127 = 27 – 1

A
8 
= 2A

7
 + 1 = 2 · (64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1) + 1 = 128 +

        + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255 = 28 – 1
:
:
A

n 
= 2A

n – 1
 + 1 = 2n – 1
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Söka mönster
Karl Friedrich Gauss (1777–1855) räknas som den störste mate-

matikern genom tiderna och brukar kallas för Matematikens

konung. Det sägs att en trött lärare satte honom i arbete med en

trist och tidskrävande uppgift. Den nioårige Gauss blev tillsagd att

addera alla tal från 1 till 100. Se Matte med mening (s. 37).

Läraren hade nog hoppats på en lugn stund, men Gauss gick

strax fram med svaret 5 050. Gauss visste tydligen att man inte

behöver gå den långa och krångliga vägen och lägga ihop tal efter

tal. Han såg mönstret som låg bakom problemet och använde sig

av det i lösningen. Hur gjorde han?

Möjligen började han med att skriva upp alla talen två gånger,

först på vanligt sätt, sedan omvänt så här:

   1  +  2  +  3  +  4  +  …  + 97 + 98 + 99 + 100

100 + 99 + 98 + 97 +  …  +  4  +  3  +  2  +  1

Sedan adderade han talen kolumn för kolumn. Då fick han

101 + 101 + 101 + 101 + … + 101 + 101 + 101 + 101

Det finns exakt ett hundra stycken 101, vilket ger

100 · 101 = 10 100.

Men han hade ju räknat varje tal två gånger. Därför halverade

han produkten 10 100 och fick svaret 5 050.

Gauss trick fungerar för vilka tal som helst, inte bara dem upp

till 100. Om man ska lägga ihop alla tal mellan 1 och n, så tar man

n gånger (n + 1). Talet (n + 1) är summan av första och sista talet.

Därefter delar man med 2:

Den här formeln är den allmänna modellen; Gauss skolproblem

var bara ett exempel. Men hans trick fungerar för vilken följd av

tal som helst så länge som den ökar konstant (i exemplet är ök-

1 + 2 + 3 + 4 + … + n =
n (n + 1)

      2

Mattehandledning 6-11-17, 13.5214





ningen = 1). En sådan följd kallas för en  .

Exempel: Låt 5 starta en följd av tal, och låt ökningen vara 3. Vad

blir summan av de nio första talen i följden?

5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 + 23 + 26 + 29 = ?

Använd Gauss trick och skriv upp alla talen två gånger, först på

vanligt sätt, sedan omvänt. Addera därefter kolumn för kolumn:

  5 +  8  + 11 + 14 + 17 + 20 + 23 + 26 + 29

29 + 26 + 23 + 20 + 17 + 14 + 11 +  8  + 5

34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34

Det finns nio stycken 34, men varje tal har vi räknat två gånger.

Därför är summan av de nio första talen i följden

= 9 · 17 = 153
9 · 34

    2

Så här kan Gauss formel bevisas

Skapa en följd av tal där a = starttalet och d = ökningen. Vad blir summan av

de n första talen i följden?

a + (a + d) + (a + 2d) + … + (a + (n – 3)d) + (a + (n – 2)d) + (a + (n – 1)d) = ?

Använd Gauss trick, skriv summan rättvänt och omvänt och summera kolumn

för kolumn:

Det finns n stycken tal 2a + (n – 1)d, alltså summan av första och sista talet i

följden, men varje tal har vi räknat två gånger. Därmed är summan

n · (2a + (n – 1)d).

2

a                      + a + d               + a + 2d             + … + a  + (n – 3)d + a + (n – 2)d   + a + (n – 1)d

a + (n – 1)d   + a + (n – 2)d   + a + (n – 3)d   + … + a + 2d            + a + d               + a

2a + (n – 1)d + 2a + (n – 1)d + 2a + (n – 1)d + … + 2a + (n – 1)d + 2a + (n – 1)d + 2a + (n – 1)d

Matematikgenier som Gauss växer knappast på träd. Alla vi

andra behöver en aktiv ledning – och väl valda problem – för att

utveckla vårt matematiska kunnande.
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I Matte med mening framgår hur du kan arbeta med detta

problem med eleverna. Du kan leda dem genom att först 

 , därefter    och slutligen

  genom att hitta en formel för n tal.

Mer diskret matematik
Våra vanliga tal, det vill säga talen 1, 2, 3, 4, … är grunden för all

matematik och har använts av människan alltsedan hon började

samla på saker. När man ska lära sig matematik är det därför viktigt

att man gör sig väl förtrogen med dessa matematikens byggstenar.

De hela talen är en typisk diskret struktur, till skillnad från de

reella talen som är en kontinuerlig struktur (se rutan på s. 4). I den

grundläggande  brukar man bland annat ta upp:

• Positionssystem i olika baser. Se Från fingrar och tår till siffror

i Matte med mening (s. 27), Hitta på ett eget mattespråk (5-

system) samt Räkna med hieroglyfer (additivt system) i Kva-

drater, hieroglyfer …(s. 41–46), Smarta kort i Kvadrater, hie-

roglyfer …(s. 39), Nim-spel i Räkna med mig! (s. 54). De två

sistnämnda kan vara utgångspunkt för studier av det binära tal-

systemet.

• Primtal. Se Erathostenes såll, Pussel med kvadrater, Goldbachs

förmodan i Matte med mening (s. 32–36).

• Modulär aritmetik, det vill säga sådant som att veckans dagar

kommer tillbaka efter 7 dagar och klockans timmar efter 12 eller

24 timmar. Se När är 10 plus 3 lika med 1? i Kvadrater, hieroglyfer

… (s. 37).

• Talföljder. Se Grekernas tal i Räkna med mig! (s. 27–28). Det

framgår av Ledtrådar och svar hur de allmänna formlerna ser

ut för grekernas talföljder (triangeltal, kvadrattal, rektangel-tal).

Fibonaccis talföljd se nedan.
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• Sökning, sortering är viktigt i diskret matematik. Avsnittet Vilket

tal tänker du på? i Kvadrater, hieroglyfer … (s. 46) är exempel

på ett binärt sökträd.

FIBONACCIS TALFÖLJD

Fibonaccis talföljd 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,

610, 987, … fortsätter i all oändlighet. Den finns i kapitlet Spiraler

och kaniner i Matte med mening (s. 40). Den är liksom det tidigare

nämnda Tornet i Hanoi exempel på . Fibonaccis talföljd

är rekursiv, eftersom varje tal i serien är en funktion av de två

närmast föregående talen (närmare bestämt är varje tal summan

av de två föregående talen), vilka båda förändras vartefter serien

framskrider.

Det första fibonaccitalet ƒ
1
 = 1.

Det andra fibonaccitalet ƒ
2
 = 1.

Det tredje fibonaccitalet ƒ
3
 = ƒ

1
 + ƒ

2
 = 1 + 1 = 2.

Det allmänna uttrycket är ƒ
n+2

 = ƒ
n
 + ƒ

n+1 
(där n är ett positivt

heltal).

Man behöver kunna lösa en andragradsekvation, och det gör

man knappast i grundskolan, för att få fram det n:te fibonaccitalet

ƒ
n
. Men för den specialintresserade kommer här lösningen:

vilket inte alls ser ut som ett heltal!

Ett liknande rekursivt problem finns i kapitlet Dela trottoar-

plattor i Kvadrater, hieroglyfer … (s. 17). Där får man tänka efter

vad varje ny linje får för följder. Det blir många olika fall att hålla

reda på och sortera.

Nedan följer tips på fler uppgifter, utöver bokens, till Fibonaccis

talföljd.

 1     1 + √5           1 – √5

√5        2                    2
ƒ

n 
=                         –                    ,1     2 1     21      2

n n
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1. En uppgift speciellt för de elever som älskar stora tal. Inför

begreppet  . Fibonaccis talföljd ökar

snabbt, men hur snabbt? Det kan man ta reda på genom att

undersöka hur många steg (tal) det är mellan 1 och 1 000, mellan

1 000 och 10 000, mellan 10 000 och 100 000, mellan 100 000 och

1 000 000 och så vidare.

Det är 16 tal upp till 1 000 (tal 987 för att vara exakt). Men sedan?

När är ett tal 10 gånger större än det senaste? Låt eleverna

undersöka. (Det är fem steg för att passera 10 000, sedan fem steg

för att passera 100 000.) Hur fort går det för att passera en miljon?

Tio miljoner? Ett hundra miljoner? Är det fortfarande fem steg

som gäller?

Hur lång tid tar det att räkna till en miljon om man räknar tal

för tal och säger ett tal i sekunden? Här behöver man fundera. Låt

eleverna gissa. Låt dem sedan räkna. Vem gissade bäst? (Svar: 11

dygn, 13 timmar, 46 minuter och 40 sekunder.)

I samband med exponentiell tillväxt passar även avsnittet Hur

du blir miljonär på 20 dagar i Matte med mening (s. 44), liksom

det ovan nämnda Tornet i Hanoi. Här kan du införa begreppet

 med basen 2.

Ett viktigt skäl till att stora tal växer så explosionsartat är att

multiplikation är en kraftfull motor när det gäller tillväxt, även när

det enda tal som man råkar multiplicera är oansenligt och litet,

som talet 2.

Här är en historia som du kan använda för att belysa det osäkra

tillstånd som råder vad beträffar jordens naturtillgångar (jag har

hämtat den ur Universum och tekoppen av K. C. Cole, en bok som

jag har varit med och översatt).

Tänk dig en helt vanlig bakteriekoloni i landet Bakterien. Några

bakterier ger sig i väg för att grunda en ny koloni och slår sig ner

Mattehandledning 6-11-17, 13.5218





i bottnen på en bortslängd cocacolaflaska. Antag att det från början

är två bakterier som gör sig hemmastadda i den nya kolonin. Antag

vidare att mängden bakterier fördubblas en gång i minuten. Om

de startar klockan 11.00 på förmiddagen, så är flaskan full redan

12.00. Kolonin har då varken plats eller andra resurser för fler

bakterier.

När, kan man fråga sig, skulle den mest framsynta bakterien i

kolonin ha förstått att det inom en snar framtid skulle bli problem

med överbefolkning? Ja, troligen inte före klockan 11.58, eftersom

flaskan bara skulle vara fylld till en fjärdedel vid den tidpunkten.

(Två fördubblingar från helt full.) Till och med 11.59, när flaskan

var halvfull, skulle bakteriepolitikerna beskäftigt försäkra: ”Det

finns inget att oroa sig för! Vi har mer utrymme kvar i vårt land

än vi har gjort av med under kolonins hela tidigare historia!”

I alla fall beslutar de sig för att utforska marken bortanför

kolonin för att leta efter fler flaskor. De hittar tre! Härligt! Men hur

lång tid har bakteriekolonin nu på sig innan den åter är utan mat

och husrum? Svar: två minuter.

Faktum är att allt som växer exponentiellt fördubblas inom en

inte alltför lång tid. Vid 7 procents ”ränta på ränta” har ditt

sparkapital fördubblats på tio år. Om en befolkning ökar med 7

procent per år, fördubblas antalet människor på tio år.

2. Introduktion till  . Gör en ny talföljd, en talföljd

av bråk. Låt ett fibonaccital stå ovanför bråkstrecket och det tal som

kommer närmast före stå under bråkstrecket.

Beräkna kvoten. Vad är det som händer?

1  2  3  5  8  13  21  34  55  89  144  233  377  610  987

1  1  2  3  5   8   13  21  34  55   89   144  233  377  610
,   ,   ,   ,   ,     ,      ,     ,      ,     ,       ,       ,       ,        ,       , …
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a + b     a

   a         b

a    a + b

b       a

Kvoten fastnar efter ett tag på ett bestämt värde, nämligen

1,618… Detta tal är  . Det var grekerna som upp-

täckte gyllene snittet för mer än 2 500 år sedan. Det är helt enkelt

ett speciellt sätt att dela en sträcka i två delar, där den större delen

a förhåller sig till den mindre delen b som hela sträckan a + b

förhåller sig till a. Denna princip för gyllene snittet kan skrivas

         =          , och lösningen är     =            = 1,61803398874…

Alltså det tal som kvoten mellan två intilliggande tal i Fibonaccis

talföljd närmar sig.

Grekerna ansåg att gyllene snittet gav de estetiskt mest tilltalande

proportionerna till exempelvis en skulptur och använde sig av det

i såväl konst som arkitektur.

I en gyllene rektangel förhåller sig sidorna             =     .

När kvadraten med sidan a skärs bort,

återstår en rektangel som är likformig med den ursprungliga.

a + b

a                    b

a                           a                        a

Den gyllene
rektangeln

a    1 + √5

b        2

1         2         3             5                      8             13                  21

1         1         2             3                      5              8                   13
= 1;    = 2;     = 1,5;     = 1,666…;      = 1,6;       = 1,625;        = 1,615…;

34                      55                     89                     144

21                      34                     55                      89
  = 1, 619…;       = 1,617…;       = 1,618…;         = 1,617…;

233                      377                     610                     987

144                      233                     377                     610
    = 1, 618…;         = 1,618…;         = 1,618…;         = 1,618…;
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Även i en fotboll finns gyllene snittets proportioner. Bollen är

sydd som ett lapptäcke, oftast i svart och vitt. De svarta fälten är

12 regelbundna femhörningar, och de vita är 20 regelbundna

sexhörningar. I en regelbunden femhörning är förhållandet mellan

en diagonal och en sida gyllene snittet. Alltså just det irrationella

talet 1,6180339….

Här uppenbarar sig nu ett ypperligt tillfälle att berätta om den

grekiska kulturen och matematiken. Alla nutidens effektiva verktyg

– för allt från månresor till prissättning av bananer – har sina rötter

i den grekiska matematiken!

3. Inför begreppet  med basen gyllene snittet (G)

och beräkna fibonaccital. Talet 55 är ett fibonaccital och kvoten

mellan två fibonaccital är G. Vilket är då nästa tal? Avrunda till

närmaste heltal. (Svar: 55 · G ≈ 89)

Beräkna det andra fibonaccitalet efter 55 genom att utgå från

talet 55 och från kvoten G. Avrunda till närmaste heltal. (Svar:

55 · G · G = 55 · G 2 ≈ 144)

Beräkna det tredje fibonaccitalet efter 55 med hjälp av kvoten

G. (Svar: 55 · G 3 ≈ 233) Vilket är det fjärde fibonaccitalet efter 55?

Vilket är det femte? Vilket är det tionde fibonaccitalet? Vilket är

det n:te fibonaccitalet efter 55?

GRAFTEORI

Till diskret matematik hör också . Exempelvis: Vilka

grafer kan man rita utan att lyfta pennan, med andra ord i vilka

grafer kan man besöka varje kant exakt en gång med en samman-

hängande väg? Detta kallas Eulers problem och återfinns i Topo-

    1 + √5

        2
G =             = 1,61803…
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logisk lek i Matte med mening (s. 51–52). Kan man rita trianglarna

på sidan 44 i Ska vi leka matte? utan att lyfta pennan?

Till grafteori hör också uppgiften Hitta väg genom slottets park

i Ska vi leka matte? (s. 47. Detta är ett problem av samma slag som

det så kallade Königsbergs broar.) Även uppgifterna i Fyra färger

(s. 36) i samma bok räknas till grafteorin. Fyrfärgsproblemet

återfinns i Matte med mening (s. 54), som även har ett kapitel om

Eulers formel (s. 49).

KOMBINATORIK

På hur många sätt? Se Matte med mening (s. 47–48). Som intro-

duktion till kombinatoriken kan du börja med det enklare prob-

lemet med tre föremål på sidan 48. Låt eleverna använda verkliga

föremål. Pennor, suddgummin eller egenhändigt tillverkade före-

mål enligt bokens instruktioner. På hur många sätt kan man ordna

tre olika pennor? Låt eleverna diskutera hur de ska gå till väga.

Behövs en ledtråd? Tänk efter på hur många sätt man kan välja

varje penna.

Man har 3 olika val för den första pennan och 2 olika val för den

andra pennan. Den tredje pennan kan man därefter endast välja

på ett sätt. Alltså kan man välja pennorna på 3 · 2 · 1 = 6 sätt.

Här kan du införa två nya matematiska begrepp: 

och . Permutation betyder arrangemang av ett antal

föremål i en viss ordning.

För de tre olika pennorna finns 3 · 2 · 1 = 6 permutationer. Det

kan skrivas 3! (man säger tre-fakultet) permutationer. Om det i

stället hade funnits tio olika föremål som skulle ordnas, så finns

det 10 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 10! = 3 628 800 permutationer.

För n föremål gäller att det finns

n! = n · (n – 1) · (n – 2) · … · 3 · 2 · 1 permutationer.

Mattehandledning 6-11-17, 13.5222





7 · 6 · 5

1 · 2 · 3

OLIKA GLASSTRUTAR

Utför till att börja med även övningen med glasstrutar i praktiken,

Matte med mening (s. 47). Låt lådor – skokartonger eller liknande

– med flirtkulor, andra kulor eller bollar i olika färger vara glassen.

Tillverka pappersstrutar, och låt eleverna ”köpa” var sin glass.

Här kommer jag att utgå från att det i kiosken finns sju olika

smaker av glass (sju lådor med olikfärgade kulor). På hur många

olika sätt kan man välja en glasstrut med tre kulor? Kan alla i

klassen få sin egen kombination av smaker?

Är en strut med först jordgubbe, sedan blåbär och överst vanilj

samma sak som den som först har vanilj och sedan blåbär och

överst jordgubbe? Alltså, har  betydelse? Låt klassen

diskutera detta och bestämma sig.

Är en strut med vaniljkula plus vaniljkula plus vaniljkula giltig?

Kan en strut få ha två kulor choklad och en vanilj? Alltså, är -

 tillåten?

Resultatet beror på vad eleverna anser att ”olika” strutar ska

betyda.

Behövs en ledtråd? Tänk efter på hur många sätt man kan välja

varje kula.

A. Ordningen är väsentlig och upprepning är tillåten. Då har man

7 val för varje kula, alltså 7 · 7 · 7 = 73 = 343 val.

B. Ordningen är väsentlig och upprepning är förbjuden. Då har

man 7 val för första kulan, 6 val för andra kulan och 5 val för

tredje kulan, alltså 7 · 6 · 5 = 210 val (permutationer).

C. Ordningen är oväsentlig och upprepning är förbjuden, alltså

bland sju givna smaker ska man välja tre. Det ger

             =       = 35 olika glasstrutar.        utläses sju över tre.7

31 2
7

31 2
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Ovanför bråkstrecket anges antalet sätt att välja kulorna på och

under bråkstrecket står antalet sätt att ordna kulorna på.

D. Ordningen är oväsentlig och upprepning är tillåten. Detta är

förmodligen den knepigaste varianten. Ett sätt att lösa prob-

lemet är att dela upp det i antalet fall och sedan addera. Om

alla tre kulorna har samma smak, så finns det 7 olika glasstrutar.

Om exakt två kulor är lika och den tredje av annan smak, så

finns det 7 sätt att välja de två kulorna och 6 sätt att välja den

tredje: 7 · 6 = 42 olika strutar. Om de tre kulorna alla har olika

smak ger det samma antal möjligheter som i C ovan, alltså 35

olika glasstrutar. Summan blir 7 + 42 + 35 = 84 olika strutar.

E. Ordningen är väsentlig och exakt två kulor är lika, den tredje

är av annan smak. Då finns det 7 sätt att välja de två kulorna ur

en smak och 6 sätt att välja den tredje, men den ensamma ku-

lan kan placeras överst, i mitten eller underst, alltså ger det

7 · 6 · 3 = 126 möjliga strutar.

Lägg märke till att 210 + 126 + 7 = 343. Även A kan alltså delas

upp efter hur många smaker som är upprepade (B och E plus

de 7 fallen, där alla är lika).

Det här är en ganska svår uppgift som måste få ta mycket tid.

Eleverna behöver tänka och diskutera både en och två gånger och

bearbeta problemet på olika nivåer under flera lektioner. Men även

elever i lågstadiet kan arbeta med det.

LOTTO

Lotto är ett bra exempel på den kombinatoriska explosionen och

på problemet: På hur många sätt kan man välja ut några få bland

många? Hur många olika lottorader finns det?

Låt eleverna arbeta med riktiga lottokuponger. Och låt klassen

diskutera hur de ska gå till väga. Ge dem eventuellt en ledtråd:
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Tänk efter på hur många sätt man kan välja varje ruta.

Det finns 35 rutor, och man ska välja ut sju. Till första rutan kan

man välja vilken som helst av de 35, alltså finns det 35 olika val.

Till andra rutan finns det 34 ovalda rutor. Vart och ett av de 35 möj-

liga första valen följs av 34 olika andraval. Det blir 35 · 34 = 1 190

olika val.

Men det spelar ingen roll i vilken ordning man väljer rutorna.

Det innebär att om man väljer ruta tolv första gången och ruta åtta

andra, så får man samma par som om man väljer ruta åtta första

gången och ruta tolv andra. Jämför C i problemet med glasstrutar

ovan. Det blir alltså bara

När två rutor är valda finns det 33 fria rutor kvar att välja bland.

Den nyvalda kan passas in på tre olika ställen. Man kan välja tre

rutor på

Men för att få en lottorad ska man välja ut sju rutor. Antalet

lottorader blir totalt:

Detta kan skrivas

och man säger trettiofem-fakultet dividerat med sju-fakultet

gånger tjugoåtta-fakultet.

Det kan också skrivas          , och man säger 35 över 7.

Det finns alltså oerhört många sätt att arrangera sju rutor ur 35

 = 595 olika val.
35 · 34

  1 · 2

 = 6 545 olika sätt.
35 · 34 · 33

   1 · 2 · 3

 = 6 724 520.
35 · 34 · 33· 32 · 31 · 30 · 29

      1· 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7

35

 7

    35!

  7!28!

1  2
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      n!

k!(n – k)!1 2

till en lottorad. Och på varje rätt lottorad går det 6 724 519 fel-

aktiga!

Allmänt gäller att antalet sätt att välja k objekt bland n givna

objekt skrivs

  , vilket utläses n över k och kan beräknas som                  .

SANNOLIKHET

Kast med tärning hör till kombinatoriken – och sannolikhetsläran.

Exempelvis: På hur många sätt kan man få summan sju vid kast

med två tärningar?

Låt eleverna själva pröva och skriva upp antalet kombinationer

i en tabell. Det finns 6 sätt att få summan 7 av 36 möjliga

kombinationer, alltså 6/36 = 1/6-dels chans. Ju mer summan

avviker från 7, desto mindre blir chansen att få den. Det finns en

enda chans på 36 att få summan 2 (= 1 + 1) och en enda chans att

få summan 12 (= 6 + 6).

Om konsten att gissa rätt, om chans och risk, handlar sidorna

25–31 i Kvadrater, hieroglyfer och smarta kort.

MERA MÖNSTER OCH FORMLER

Även tändsticksproblem liknande Lägg trianglar av tändstickor i

Matte med mening (s. 12) tillhör kombinatoriken. I sådana prob-

lem kan man ställa upp en formel för hur antalet stickor ökar med

antalet figurer.

Presentera problemet. Låt eleverna arbeta med riktiga tänd-

stickor, tandpetare eller dylikt. Diskutera hur man kan ta reda på

hur många stickor som behövs i nästa figur, och nästa, och nästa?

Någon kanske föreslår att man kan göra en tabell för att leta

samband mellan antalet trianglar och stickor.

n

k
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Ledtråd: Hur många fler stickor är det alltid i nästa figur?

I bokens exempel är den allmänna formeln: s = 1 + n · 2, där s

är antalet stickor och n är antalet trianglar i figuren (och likaså

figurens nummer).

I Kvadrater, hieroglyfer… s. 9 återkommer problemet, men man

lägger kvadrater. Den allmänna formeln är s = 1 + n · 3, där s är

antalet stickor och n är antalet kvadrater i figuren (och likaså

figurens nummer).

Fler förslag på tändsticksmönster. Låt eleverna själva utföra ex-

perimenten.

    och så vidare.

Formel: s = 1 + n · 4, där s är antalet stickor och n är figurens

nummer.

     och så

     vidare.

Formel: s = 2 + (n + 1) · 3, där s är antalet stickor och n är figurens

nummer.

Säkert kan detta inspirera eleverna till att hitta på egna tänd-

sticksmönster och finna formelsambanden.
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Vilket skulle bevisas
Följande bevis är för specialintresserade elever, och påståendet som

bevisas är hämtat ur kapitlet Hur stort är nästa torn? i Matte med

mening (s. 11).

Om man summerar ett antal udda tal i ordning och startar med

1, blir svaret ett kvadrattal:

1 + 3 = 4 = 22

1 + 3 + 5 = 9 = 32

1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 42;

1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 52

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36 = 62

och så vidare.

Det verkar högst troligt att detta mönster fortgår för evigt. Och

bilden nere till höger på s. 11 i Matte med mening är egentligen så

övertygande, när det gäller att bekräfta denna förmodan, att det

kan diskuteras om det verkligen behövs något ytterligare bevis.

Men eftersom  är en viktig bevisprincip – knepig men

användbar – kan det vara intressant att ta upp den här. (Det finns

andra bevismetoder, inte minst kan man förstås även använda sig

av samma resonemang som för Gauss formel på s. 15.)

Låt oss alltså återgå till det mönster som vi har tyckt oss se. Med

andra ord, vi tror att för  positiva, hela tal n är det sant att

1 + 3 + 5 + … + (2n – 1) = n2.

Varifrån kom (2n – 1)? Jo, det första udda talet är 1, det andra

är 3, det tredje är 5, det fjärde är 7, det femte är 9 och så vidare.

Talet 9 = 5 + 4 = 5 + 5 – 1 = 2 · 5 – 1. Det n:te udda talet är alltså

(2n – 1).

Hur kan man då bevisa att 1 + 3 + 5 + … + (2n – 1) = n2 gäller

för precis alla hela tal? Man kan förstås fortsätta att räkna – för
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hand eller låta datorn ta över. Säg att det visar sig att mönstret

stämmer för alla hela tal upp till en miljon. Men det räcker inte.

Man behöver visa att detta mönster gäller för  många

hela tal.

Då kan man använda den metod som kallas matematisk -

; en i diskret matematik viktig metod. Historiskt sett är

just det här problemet – summan av ett antal udda tal i följd med

1 som start blir ett kvadrattal – den först belagda användningen

av induktionsbevis. För att kunna visa att mönstret gäller för 

positivt heltal n, behöver man bara bevisa två fakta. För det första

att mönstret stämmer för n = 1. För det andra att, om mönstret

gäller för ett godtyckligt tal n, då gäller det även för (n + 1).

På enbart två fakta går det alltså att dra slutsatser om en ändlös

radda hela tal.

Att mönstret stämmer för n = 1 är lätt att visa, eftersom 1 = 12.

Antag nu att mönstret gäller för ett godtyckligt tal n, det vill säga

antag att

1 + 3 + 5 + … + (2n – 1) = n2.

Nästa udda tal efter (2n – 1) är (2n + 1). Lägg till detta tal på

båda sidor om likhetstecknet, det blir

1 + 3 + 5 + … + (2n – 1) + (2n + 1) = n2 + (2n + 1).

Uttrycket till höger om likhetstecknet görs om med hjälp av den

så kallade första kvadreringsregeln – om man minns den formeln.

Annars kan man resonera sig fram. Man vill ju att uttrycket ska

vara (n + 1)2 , det vill säga

(n + 1) · (n + 1) = n2 + n + n + 1 = n2 + 2n + 1.

Alltså gäller att

1 + 3 + 5 + … + (2n – 1) + (2n + 1) = (n + 1)2.

Den här likheten visar att mönstret gäller för (n + 1). Så hela
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resonemanget ovan bevisar att, om mönstret gäller för ett god-

tyckligt tal n, då gäller det även för (n + 1).

Alltså, med hjälp av matematisk induktion har vi nu visat att

1 + 3 + 5 + … + (2n – 1) = n2

stämmer för varje positivt heltal n.

Och så – matematikhistoria!
Sophie Germain (1776–1831) föddes i en borgerlig familj i Paris

1776. När hon var helt ung hittade hon i sin fars bibliotek en bok

om den grekiske matematikern och fysikern Arkimedes som levde

i Syrakusa på Sicilien på 200-talet före vår tideräkning.

Enligt legenden dödades Arkimedes av romerska soldater som

landstigit på ön. Han hade inte hört deras anrop, eftersom han var

så djupt försjunken i ett geometriskt problem som han hade ritat

i sanden. Sophie tänkte att om geometri kunde fängsla någon så

starkt, måste den innehålla underbara ting värda att upptäcka.

Hon ville därför studera mer, men hennes föräldrar sa nej.

Bokliga kunskaper var ingenting som unga kvinnor ansågs behöva.

Studier kunde till och med vara skadliga för deras hälsa, enligt den

tidens uppfattning. Föräldrarna bevakade henne på dagen, vägrade

att ge henne ljus och la beslag på hennes kläder om natten. Men

Sophie överlistade dem. Hon lindade in sig i filtar, tände ljus som

hon lyckats smuggla undan och studerade matematik nätterna

igenom. Långt om länge veknade hennes föräldrar. Sophie kunde

öppet ägna sig åt differentialgeometri och talteori.

Sophie Germain är känd för vissa bevis hon gjorde i talteorin,

speciellt ett delbevis till Fermats stora sats. Satsen är ett av dessa

berömda problem som har inspirerat matematiker i århundraden

och som är så betydelsefulla på grund av den matematik som

skapas i samband med forskningen om dem. Hennes bevis var ett
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stycke på väg till den mångomskrivna lösningen, som kom för

några år sedan.

Sophie Germain, som trots motstånd från föräldrarna kom att

viga hela sitt liv åt matematiken, inspirerades av Arkimedes – en

betydelsefull person i matematikens historia. Så glöm inte mate-

matikhistorien! Matematiken har växt fram under cirka 6 000 år

på grund av mänskliga aktiviteter, och den är under ständig

utveckling.

Berätta om Pythagoras, Fibonacci, Gauss, Euler med flera vid

respektive avsnitt i Matte med mening. Om Lagrange och Pascal i

Kvadrater, hieroglyfer och smarta kort.

Ge eleverna ett hum om viktiga resultat i matematiken genom

att berätta lite mer kring fyrfärgsproblemet (Ska vi leka matte?

Matte med mening) och fraktaler (Matte med mening).

Låt eleverna ta reda på fler framstående matematiker och skriva

en uppsats för klasskamraterna om någon av dessa matematiker.
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Ett varmt tack till

Barbro Grevholm    och Thomas Weibull
tf professor i matematikdidaktik universitetslektor i matematik
Luleå och Kristianstad Chalmers och Göteborgs universitet

Jag har lärt mig mycket av er och lånar vilt era idéer och tankar

om didaktik respektive diskret matematik.
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