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Varför matematik ?

• Den tidiga matematiken utvecklades
för att användas till att lösa problem
inom Astronomi, Bokföring,
Konstruktion och Jordbruk

• Matematiken blev sedan mer filosofisk
där man resonerade runt varför och
sökte bevis för de olika matematiska
sambanden
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Egypten

Den egyptiska
civilisationen tros ha
uppstått ca 3000 BC
runt floden Nilen. Det
var kung Narmer
som besegrade sina
fiender och enade
området under en
härskare. Efter
honom följer 30
faraoniska dynastier.

Området runt Nilen
är bördigt och
landet levde ganska
fredligt under en
lång period.
Blomstringstiden för
denna civilisation
var ca 2700 - 2270
BC. Det var under
denna period
pyramiderna
byggdes.



• Det var präster och skrivare som
utvecklade ett talsystem med
varierande tecken beroende på
talets storlek

• Med dessa tecken kunde man
addera, subtrahera, multiplicera
och dividera.
Det fanns dock inga symboler för
själva räkneoperationen utan detta
skedde i ord tillsammans med
talsymbolerna



• Med utvecklandet av Papyrus
utvecklades också andra tecken
för siffror, s.k.Hieratisk skrift.
Dessa tecken gjorde att de
behövdes färre tecken än tidigare
för att beskriva ett tal. T.ex. talet
9999 hade bara 4 hieratiska
symboler istället för 36 hieroglyfer.

• Dessa två teckensystem
användes parallellt undre ett par
tusen år, det ena lämpligt för skrift
på papyrus och det andra lämpligt
för skrift i sten, lera o.dyl.



Vi vet inte så mycket om egyptisk
matematik, det vi vet kommer från
2 papyrusrullar,
Rhindapapyren(1650 BC) och
Moskvapapyren. Dessa innehåller
85 resp. 25 matematiska problem
med lösningar. Här kan man se att
egypterna behärskade ekvationer
av första graden, kunde beräkna
areor av rektanglar, trianglar,
trapets och cirklar.

Cirkelns area = ”Tag 8/9 av diametern
och kvadrera resultatet”.

Cirkelns area var förvisso inte exakt
men formeln ledde till en
förvånandsvärd bra approximation
av värdet. Del ur Rhindapapyren



• Egyptierna använde sig även av
bråk ,men det var bara
s.k.stambråk, d.v.s.med täljare1.

• Enligt en egyptisk legend så stal
guden Set Horus öga och delade
det i sex delar som han spred ut i
Egypten. Senare samlas bitarna
ihop och Horus får tillbaka sitt öga.
Som en påminnelse om denna
historia så använde sig egyptierna
av de olika delarna ur Horus öga
som symboler för olika stambråk.

Adderar man alla delarna från
Horus öga så kommer man 1/64
kort från en hel.

Detta tror en del kan symbolisera
att ingen kunskap är total och att
det alltid finns en del som inte går
att beskriva eller mäta.

Egyptierna byggde fantastiska
bygnadsverk med enkla medel.
De använde sig bl.a. av en
vinkelhake med vissa fixa mått
som vi senare känner bevisad
med Pythagoras sats.



Tidsaxel
År 0 1000 AC 2000 AC1000 BC2000 BC3000 BC

Egypten

Babylonien
Indien

Grekland

Kina

Arabien

Europa



Babylonien
Babylonien är benämningen på
ett forntida rike med centrum i
Mesopotamien, mellan floderna
Eufrat och Tigris, det vi idag
känner som Irak. Riket
erövrades av Perserna och föll
ca 539 BC.

Utgrävningar i området har gett oss ca 400 tavlor och fragment av
tavlor med matematiskt innehåll. Tavlorna är gjorda av obränd eller
bränd lera där man formade tecknen med en s.k. stilos. Skriften
kalls för Kilskrift.



Babyloniska siffror

Det babyloniska siffersystemet kallas för sexagesimalt system, med
det menas att det var baserat på basen 60, här är de första 59
siffrorna i det babyloniska siffersystemet. Babylonierna hade inget
tecken för talet 0 utan det betraktades helt enkelt som bristen på ett
tal. Efter 60 skrev man ett visst mellanrum som visade på att man
skulle multiplicera med 60.



Det Babyloniska talsystemet
• Varje ”plats” har en viss betydelse för hur stort talet ska vara

• För varje steg siffran flyttas åt vänster blir dess värde 60 gånger så stort.

• Ex. Talet 1,25,30 betyder 1*602 + 25*60 + 30 = 3600 + 1500 + 30 = 5130
Men talet skulle tänkas vara 1,25,30,0,0 , som läsare fick man lista ut av
sammanhanget hur stort talet skulle vara.

• Kilskriftstexterna indelades oftast i en tabelltext och en problemtext.

• Exempel på problem från babylonisk lertavla:

En balk med längden 0;30 står lodrätt invid en vägg. Balkens övre del glider
ner 0;06. Hur långt från väggen glider den undre änden?

Känns den igen?



Den babyloniska matematiken

• Den babyloniska matematiken består till stor del av algebra och talteori.
Inga direkta allmängiltiga bevis framkommer utan varje problem har sin
lösning.

• Babylonierna kunde lösa 1:a grads t.o.m 3:e gradsekvationer.

• Pythagoras sats används flitigt, vilket visar att den ”uppfunnits” ca 1500 år
före Pythagoras.

• Areaformler för enklare geometriska figurer, trianglar och trapetser, samt
halvdåliga approximationer av area och omkrets av cirkel.

• Formler för volymberäkning av olika kroppar(en del formler är korrekta,
andra inte)



För och nackdelar med basen 60

Fördelar

• Jämnt delbart med siffrorna
1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60
vilket gör att man kan få mer
exakta bråktal.

• Stora tal kan skrivas med färre
siffror ex. talet 450(skrivet med
basen 10) blir 7,3 med basen
60.

Nackdelar

• Kräver mer tid för beräkning

• Kan ge fler siffersymboler än
tal med basen 10

Basen 60 lever kvar i våra dagar genom
klockan(60s, 60min) samt graderna i en cirkel
(602)
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Indien
• Vedaskrifterna på sanskrit ca

1000 BC
• Bestod av 16 sutror som hjälpte

dem att lösa matematiska
problem

1. Alla från nio och den sista från tio
2. Vertikalt och korsvis
3. Proportionalitet
4. Med addition och subtraktion
5. Eliminera och bevara växelvis
6. Med enbart observation
7. Använd medelvärdet
8. Transponera och applicera

9.Den ena i proportion - den andra noll
10. När "Samuccaya" är lika, är

"Samuccaya" lika med noll
11. Den första med den första och den

sista med den sista
12. Fullständig eller ofullständig
13. Med ett mer än föregående
14. Produkten av summan är summan av

produkterna
15. Enbart de de sista termerna
16. Kalkyl



Exempel på tillämpning av en sutra:
Alla från nio och den sista från tio:

• Sök produkten 87 · 97.
Båda är nära basen 100, använd således denna bas.
Skriv talen under varandra, och skriv differenserna(från basen 100) till höger om
dem.
87 -13

97 -03
84 \ 39

• Eftersom talen är mindre än 100 blir avvikelserna negativa.
Avvikelserna beräknas med hjälp av Alla från nio och den sista från tio. För talet 97
blir det således 9-9=0 och sista från tio, 7-10=-3, vilket ger -03. Lika gäller för talet 87,
alltså 8-9=-1 och 7-10=-3, vilket ger -13.

• Den vänstra delen av talet (84) fås genom att korsvis subtrahera, det vill säga 87-03
eller 97-13. Båda resulterar i talet 84.

• Den högra delen av talet erhålls genom vertikal multiplikation av avvikelserna, det vill
säga (-13)·(-03)=39.
Således är 87 · 97 = 8439.



• Sulvasutra – ”manual om repsträckning”
Tillkom någon gång mellan 500 – 200 BC

Handbok i mätning som främst användes för att bygga altare

Talar om längderna på rep som ska sträckas för att bilda räta vinklar s.k.
Pythagoreiska tripplar

• Siddhanta
Behandlar matematiska problem kopplade till astronomi

• Indierna till skillnad från grekerna använde  irrationella tal

• Insåg att andragradsekvationer hade två lösningar

• Indierna gick vidare med Ptolemaios kordatabeller och
Aryabhata(476 AC) gjorde tabeller på halva kordan som kallades

Jiva. Detta är vårt sinus.
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Grekland
• År 1200BC går den grekiska bronsålderkulturen under och dyker upp igen

omkring år 800BC.

• Inte längre några härskande kungar - samhället domineras istället av en
politiskt medveten köpmannaklass.

• Kulturer sprids. Grekerna övertar från Fenikerna en bokstavsskrift baserat
på ett alfabet med enbart konsonanter som efter utveckling ledde till ett
talbeteckningssystem.

• Attiska/Herodianska talbeteckningssystemet – delvis baserat på talens
begynnelsebokstäver

• Systemet är ett enhetssystem med tecken som representerar vissa grundtal.

• Talen bildas genom att man staplar tecknen på varandra tills de tillsammans
utgör summan av det givna talet, man kunde alltså inte dra ifrån som i
romerska tal.

• Ex.  Talet nio  kunde endast skrivas som _____ (9 = 5+1+1+1+1).



Attiska/Herodianska siffror

Talet 1986 skrivet med Attiska
”siffror”
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Romarna införde nya siffersymboler

I (1)  V (5)  X (10)  L (50)  C (100)  D (500)  M (1000)

Romersk: IX, vilket skulle tolkas som I draget från
X (9 = 10 - 1).



Ca 500BC – uppstår en helt ny vetenskaplig
era

Tidigare var matematiken och vetenskapen grundat på erfarenhet
(empiri) och användes för att lösa praktiska problem.

Nytt sekulariserat tänkande besvarar frågan Varför är det så?
Matematiska bevis

Varför här och nu?
 Fri och oberoende köpmannaklass, inte längre kungar

Alfabetet
Myntet

Utbytet med Sydvästasiatisk kultur
Kritisk attityd till myter

Frihet från religiöst förtryck
Monoteistisk gudsbild



Det Joniska talbeteckningssystemet avlöste det Attiska och har
använts i Grekland sedan 500-talet f.Kr.

Används än idag men främst som ordningstal och är baserat på det
grekiska alfabetet.

Joniska systemet



Thales ca 624 – 548 BC

Västerlandets förste vetenskapsman,
greklands förste matematiker

Thales satser:
En cirkel halveras av dess diameter

Basvinklarna i en likbent triangel är lika stora

Varje vinkel som har sin spets på en cirkels
rand och står på en halvcirkel är rät

Vertikalvinklar är lika stora

Om två vinklar och ena sidan i en triangel är
lika stora med var sin av två vinklar och en
lika belägen sida i en annan triangel så är
trianglarna kongruenta.



Pythagoras ca 580 – 500 BC

• Bodde 25 år i Babylon och
studerade och undervisade
astronomi, matematik, astrologi

• Utbyte mellan länder gav honom
kunskap om ännu icke bevisad
matematik, t.ex. Babyloniernas
Pythagoras sats

• Grundade hemligt religiöst
sällskap som utforskade talens
mysterier

• Lärjungarna bestod av två grupper,
akousmatikoi samt mathematikoi

• Pythagoreerna utvecklade läran
om Arithmos – teoretisk
matematik

• Logistik – köpmännens matematik



Pythagoras klokheter
Figurativa tal :
Triangeltalen
tn = 1 + 2 + 3 +…+n = (n(n + 1))/2
Kvadrattalen
Sn = 1 + 3 + 5 +….. + (2n – 1) = n2

Pentagonaltalen
Pn = 1 + 4 + 7 +… + (3n – 2) = (n(3n – 1)) / 2

Phytagoreiska tripplar :
Tre heltal som uppfyller villkoren x2 + y2  = z2

Perfekta tal och vänskapliga tal:

Ett positivt heltal m sägs vara perfekt om
summan av dess delare, exklusive talet
självt, är lika med m.

Två tal där vart och ett är summan av den
andres delare(förutom talet själv) kallas
vänskapliga tal ( 220 & 284)

Inkommensurabilitet

Två sträckor sägs vara inkommensurabla
om det inte finns någon gemnsam
enhetslängd som bägge är
heltalsmultiplar av, d.v.s. om kvoten
mellan sträckornas längder är ett
irrationellt tal

Gyllene snittet

Det förhållande som blir då en sträcka
delas i en längre del a och en kortare
del b så att hela sträckan a + b förhåller
sig till a som a förhåller sig till b

(a + b) / a = a / b = ( 1 + √5 ) / 2 ≈
1,618033…..

Att √2 är irrationellt störde honom
mycket



Fler kloka gubbar
• Platon (427 – 347 BC): filosof och matematiker, grundade Platon

Akademien i Athen, samlade Pythagoreerna

• Zenon (490 – 430 BC): tillhörde Pythagoreerna, mest känd för sina 4
paradoxer:

Tudelning: rörelsen är omöjlig, ty allt som rör sig måste först nå mitten av sin bana, innan den kan nå
slutet men innan den har nått mitten, måste den först nå fjärdedelen o.s.v. Alltså kan rörelsen inte
ha påbörjats.

Akilles och sköldpaddan: Akilles försökte springa ifatt en sköldpadda som startar en bit framför honom.
För att nå sköldpaddan måste Akilles först springa till den punkt där sköldpaddan startade. Under
tiden har sköldpaddan gått ett stycke framåt. Nu måste Akilles nå denna punkt men under tiden
har sköldpaddan återigen rört sig ett stycke framåt o.s.v. Alltså kommer Akilles aldrig hinna ifatt
sköldpaddan.

Den vilande pilen: En pil som rör sig befinner sig i varje ögonblick antingen i vila eller inte i vila. Om
ögonblicket är odelbart, kan pilen inte röra sig, för om den gjorde det skulle ögonblicket genast
delas. Men tiden består av ögonblick. Eftersom pilen inte kan befinna sig i rörelse i något
ögonblick så kan den inte röra sig.

Den rörliga leden: Paradoxen med den rörliga leden är ett argument för rörelsens omöjlighet.
Argumentet förutsätter att det finns entiteter som är i princip odelbara. För att rörelse ska vara
möjlig måste det som rör sig sträcka sig över en i princip odelbar volym, vilket är omöjligt.

Syftet med hans paradoxer var att visa hur lätt det var att dra felaktiga/löjliga slutsatser av olika
lärosatser.



• Eudoxos (408 – 355 BC):

Matematiker och astronom, sysslade med stereometri och läran om
proportionerna, med det idealiska problemet och det gyllene snittet.

Han var den förste, som ställde upp satsen, att pyramidens volym är
tredjedelen av en prismas med samma bas och höjd.

Han var också den förste som försökte förklara himlakropparnas skenbart
ojämna rörelse.



Euklides (325 – 265 BC): Skrev Elementa,
13 böcker som samlar det antika kunnandet

i geometri.
23 definitioner. De första fyra lyder enligt följande:
1. En punkt är något som inte kan delas.
2. En linje är en längd utan bredd.
3. En linjes ändar är punkter.
4. En rät linje är en linje som ligger jämnt mellan

punkterna på densamma.
Fem grundsatser, kallade postulat
1. Det är möjligt att dra en sträcka från en punkt

till en annan.
2. En sträcka kan förlängas godtyckligt till en

längre sträcka.
3. Kring varje punkt kan beskrivas en cirkel med

given radie.
4. Alla räta vinklar är lika med varandra.
5. Om en rät linje skär två räta linjer och bildar

inre vinklar på samma sida, vars summa är
mindre än två räta vinklar, så kommer de två
räta linjerna, om de utdras obegränsat, att
skära varandra på den sida där de två inre
vinklarna ligger.



Arkimedes 287 – 212 BC

• Matematiker, astronom, filosof, med
mera. Han är av många betraktad som
den störste av antikens matematiker och
som en av de största matematikerna
genom tiderna.

• Arkimedes är kanske mest känd för
upptäckten av Arkimedes princip.
Heureka.

• Definierade principen hos en hävstång
(citat tillskrivet Arkimedes: Ge mig en
fast punkt och jag skall rubba jorden)

• Han uppfann en slags vattenskruv,
Arkimedes skruv, som kunde leda vatten
från en lägre nivå till en högre.

• Arkimedes gjorde också de första
ansatserna till infinitesimalkalkyl och
gränsvärdesberäkningar, och tog med
hjälp av dessa tekniker fram formler för
sfärens volym och yta: V = 4!r3 / 3 samt
A = 4!r2. Enligt legenden ville han ha
dessa på sin gravsten.

• Genom att studera en 96-gon (en
regelbunden månghörning med 96 hörn)
beräknade Arkimedes gränserna för pi (!)
till 3 10/71 < ! < 3 1/7.

Arkimedes skruv



Appolonius ca 260 – 190 BC

• Gick i skola hos Euklides
efterföljare

• Skrev ner 487 satser i 8 böcker, 7
finns bevarade.

• Mest känd för Om koniska
sektioner - Kägelsnitt är
skärningen mellan ett plan och en
cirkulär konisk yta.

Röd – cirkel

Gul – ellips

Grön – parabel

Blå - hyperbel



Ännu fler kloka gubbar

• Ptolemaios ca 90 – 165
AC
Räknade ut de första
kordatabellerna
Han härledde den sfäriska
trigonometrins huvudformler
Framställde olika metoder för
projektion
Hans mest kända verk är
Almagest

• Hipparchos 190 – 125BC
Trigonometrins fader, gjorde med
hjälp av detta beräkningar och
observationer av himlakropparnas
rörelse och läge
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Kina
• Ca 400 BC utvecklade kineserna

ett decimalsystem
• Kunde lösa ekvationer upp till

tionde graden och
ekvationssystem

• Utvecklade hjälpmedel som
räknebrädet och kulramen

Varför i Kina?

Räkning var en viktig uppgift som borde utföras av de mest
begåvade och bäst skolade

Utvecklingen av den kinesiska skriften, bildspråk, där alla i hela Kina
förstod samma skriftspråk oavsett talat språk – utbyte av ideer



• Ca 100 BC kom The Nine Chapters on the Mathematical Art

• Kapitel 1 handlar om mätning av fält av olika former.  I ett av problemen ges
riktig approxination av !.

• Kapitel 2, 3 och 6 handlar om proportionalitet. Till exempel proportionell
utdelning och rättvis skatt.

• Kapitel 4 handlar om bredd. Beskriver vanliga algoritmer för kvadrat- och
kubikrötter. Fördelarna med att använda räkningsstavarna.

• Kapitel 5 handlar om konstruktions. Volymer på pyramider och andra
geometriska former.

• Kapitel 7 omåttlighet och ofullständighet. Falsk position och dubbel falsk
position.

• Kapitel 8 handlar om Rektangulära samlingar/ordningar. Ger algoritmer för
lösandet av tre eller fler samtidiga linjära ekvationer. Innehåller
användandet av negativa tal. Röda stavar för positiva tal, svarta för negativa
tal.
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Arabien

• Ca 750 AC

• Två kulturella centra, Bagdad och Cordoba

• I Bagdad bildades en vetenskapsakademi

• Översatte matematiska verk från Indien och Grekland

• Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, 780 – 850 AC

Persisk matematiker som fått ge namn åt ordet algoritm

Skrev verket Hisab al-jabr w'al-musqabalah, som betyder "vetenskapen om
återförening och opposition".

Här beskrivs al-jabr, hur man för över termer från en sida av ekvationen till den
andra,

samt al-musqabalah, att olika termer på motsatta sidor i ekvationen tar ut
varandra.
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Vi då ?
Den matematiska traditionen upptogs i Europa först efter medeltiden,

möjliggjord av Adelards (engelsk munk) översättningar från 1100-talet av
arabiska verk till latin

Innan dess styrde kyrkan och de enda som behövde kunna matematik var en
munk per kloster för att beräkna när de olika högtiderna skulle dyka upp

Leonardo av Pisa (Leonardo Fibonacci, (1170 – 1250 AC)

Han lärde sig under sin uppväxt i Algeriet och sina resor kring Medelhavet de
arabiska siffrorna och positionssystemet.



• Introducerade detta i sitt verk Liber Abaci "Boken om räknekonsten"(1202)
Boken är ett mycket avancerat arbete för att vara från medeltiden.

• Liber abaci räknas till ett av matematikhistoriens viktigaste verk och
introducerar alltså våra siffror i sin inledning: "The nine Indian figures are: 9
8 7 6 5 4 3 2 1 With these nine figures, and with the sign 0 ... any number
may be written"

• Därefter ges flera algoritmer för multiplikation, addition, subtraktion och
division.

• Boken innehåller också räkneexempel och praktiska problem med största
utgångspunkt i handeln (valutor, mått osv.), liksom räkning med kvadrat-
och kubikrötter.



Fibonaccitalen

I boken ges också en talföljd (Fibonaccitalen) som bygger på hur antalet
kaninpar ökar inom ett begränsat område med vissa bestämda förutsättningar:

Varje kaninpar får ett nytt kaninpar varje månad
Det tar en månad innan det nyfödda kaninparet kan föda ytterligare ett par
Inga kaniner dör eller tillkommer på annat sätt till området
Antalet kaninpar efter en given månad är:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

Fibonaccitalen hänger på ett intressant sätt ihop med det gyllene snittet.
Delar man ett visst givet tal med det förgående närmar man sig det gyllene
snittet ju högre tal man väljer.
 Ex. 144/89 = 1,6179...



Tesselering med Fibonaccital

• 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584,
4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025 ..



Naturens under
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