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Kursplanen gäller från och med höstterminen 2018
Förkunskaper
1MA401 Grundläggande matematik, 7,5 hp och 1MA402 Analys I, 7,5 hp eller
motsvarande.

Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
l
l

l

redogöra för matematikens roll för olika tillämpningar i ett historiskt perspektiv
tolka och använda olika kulturers matematiska metoder vid beräkningar och
problemlösning
tolka och kommunicera om matematikens utveckling inom ett specifikt område.

Innehåll
Kursen innehåller:
l
l

l

l

en översikt av matematikens utveckling från forntid till medeltid
en mer detaljerad genomgång av utvecklingen inom den babyloniska, egyptiska,
grekiska, kinesiska, indiska, arabiska och medeltida europeiska matematiken
en genomgång av matematikens samspel med några tillämpningar, såsom handel,
lantmäteri och naturvetenskap
en fördjupning kopplad till den matematiska utvecklingen inom något specifikt
område.

Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier och handledning. Obligatoriska moment kan förekomma.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

område.

Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier och handledning. Obligatoriska moment kan förekomma.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examinationen sker med skriftlig och/eller muntlig tentamen. Kontinuerlig examination
genom skriftliga och/eller muntliga redovisningar kan dessutom förekomma. Den
huvudsakliga formen för examination bestäms vid kursstart.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Den sammanställda rapporten arkiveras.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
J. Thompson, Matematiken i historien, Studentlitteratur, 1996 eller senare. 300 (478)
sidor.
J. Thompson,. Matematiken i historien, Övningsbok, Studentlitteratur, 1996 eller
senare. 124 (124) sidor.

