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Sammanfattning 
Många tror, att det enbart är de fyra räknesätten och procenträkning, som räknas till 

vardagsmatematiken. Det är i och för sig viktigt att ha dessa kunskaper för att kunna 

utföra enkla inköp i olika affärer och butiker. Men vardagslivet är fullt av andra situa-

tioner och tillfällen då dessa kunskaper inte räcker. Dagens samhälle svämmar över 

med information och krav på olika ställningstaganden. För att kunna hantera och för-

stå detta behöver man ha en kunskap bland annat i matematik. 

Efter en genomgång i form av en litteraturstudie, av offentliga utredningar, styrdo-

kument, forskning och läromedel, med syftet att finna en definition om vad vardags-

kunskaper i matematik är, fann jag att detta inte går att definiera på ett enkelt sätt. Vad 

som behövs är en vidare syn på vardagsmatematik. Matematik är framförallt ett red-

skap som ska användas till lösningar av olika typer av frågeställningar och problem. 

Det är skolans uppgift att lära ut den matematik som behövs i dagens samhälle. En 

lärare måste kunna hantera denna uppgift. Läraren ska låta eleverna ta fram egna pro-

blem som de ska lösa med hjälp av matematiken. Som det redskap det faktiskt är även 

i vardagen. 

 



 
3 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ...............................................................................................................5 

1.1 Syfte och frågeställningar ..............................................................................6 

2. Metod ....................................................................................................................7 

2.1 Val av metod. .................................................................................................7 

2.2 Sökning av litteratur ......................................................................................7 

2.3 Avgränsning och urval...................................................................................8 

2.4 Analysprocess ................................................................................................8 

2.5 Läsning och sammanställning av litteratur. ..................................................8 

3. Läroplaner för grundskolan från 1962 och framåt. .......................................10 

3.1 Lgr62............................................................................................................11 

3.2 Lgr69............................................................................................................11 

3.3 Lgr80............................................................................................................12 

3.4 Lpo94 ...........................................................................................................12 

3.5 En summering av läroplanernas utveckling ................................................14 

4. Offentliga utredningar och uppföljningar.......................................................15 

4.1 Historik ........................................................................................................15 

4.2 Var står vi idag? ..........................................................................................17 

4.3 Summering av vad offentlig utredningar berör om vardagsmatematik. ......18 

5. Vad har forskare tagit upp om vardagsmatematik? ......................................19 

5.1 Baskunskaper i vardagen.............................................................................19 
5.1.1 Vad var baskunskaper på 1970- och 1980-talet? .................................21 
5.1.2 Hur ska vardagskunskapen ta mer plats i skolan? ...............................23 

5.2 Vardagskunskaper i samhället.....................................................................24 

5.3 Summering om forskares syn på vardagsmatematik....................................25 

6. Vardagsanknytning i läromedlen .....................................................................26 

6.1 Hur tar läromedlen generellt upp vardagsproblem?...................................26 

6.2 Används vardagsmatematik i uppgifter när det räknas med bråk? .............27 

6.3 Miniräknare som hjälpmedel .......................................................................28 

6.4 Summering av läromedlens anknytning till vardagslivet.............................30 



 
4 

 

7. Diskussion ...........................................................................................................31 

7.1 Matematik är ett verktyg i medborgarkunskapen. .......................................31 

7.2 Läromedlens vardagshändelser är teoretiska..............................................32 

8. Intention och verklighet ....................................................................................33 

9. Referenser...........................................................................................................34 

Bilaga 1 ................................................................................................................36 
Bilaga 2 ................................................................................................................37 



 
5 

1. Inledning 
Jag är snart klar med min utbildning för att bli lärare i matematik och NO för senare 

år i grundskolan. Under dessa år har jag i omgångar varit ute på praktik och då mött 

många elever varav en del har undrat varför de ska lära sig matematik. Hur ska jag 

svara på den frågan på ett sätt som gör att eleverna blir mer motiverade? Det första 

som jag kom att tänka på var att de ska lära sig baskunskaper i matematik för vidare 

utbildning. Jag har funderat mycket på kunskaper och bedömningar i matematik. Vad 

är det för kunskaper eleven egentligen får med sig och har nytta av när hon/han blir 

godkänd i matematik? I en del forskningslitteratur och utredningar men framför allt i 

Lpo94 står det om vardagskunskaper i matematik. Vad är då vardagskunskaper i ma-

tematik? När jag nämner vardagsmatematik till olika människor tänker nästan alla 

direkt på, att det är något man måste kunna när man handlar i affären och framförallt 

är procent viktigt att kunna eftersom rabatter på varor oftast anges i procent. Men vi 

behöver använda mer kunskaper i matematik än vad vi tänker på i dagens samhälle. 
Vi hävdar att det krävs en större medvetenhet om matematikens värde och 

praktiska betydelse i hela samhället och att matematikkunnande lyfts fram 

som en medborgarkunskap (SOU2004:97, s.16). 

Om jag kan förklara detta på ett enkelt sätt kan jag ge eleverna ett svar varför de ska 

lära sig matematik i grundskolan. Baskunskaperna är först och främst till för att klara 

av vardagen som vi lever i. 

Kursplanen för matematik för grundskolan inleder enligt följande: 
Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i mate-

matik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsi-

tuationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information 

och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället (Skolverket, 

2000, s.1). 

Matematik är ett ämne som många har uppfattningar om och det har ofta diskuterats 

om detta genom åren, men det är ett nödvändigt och viktigt ämne. Vilka kunskaper 

förväntas det att en elev ska ha efter grundskolan? Enligt den nuvarande läroplanen är 

det angivet att: 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar 

grundläggande matematiskt tänkande och kan det tillämpa det i vardagslivet 

(Lpo94, s.15). 

Det poängteras att matematiken som lärs ut i grundskolan ska vara tillämpbar i varda-

gen. Hur definieras då vardagskunskaper och vardagsliv? Jag sökte efter vardagskun-
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skap och vardagsliv på Nationalencyklopedin på nätet och fick ingen träff på var-

dagskunskap utan där blev jag istället hänvisad till att söka via Eniro och då hittade 

jag en webbplats, www.vardagskunskap.se som tillhörde Länsbiblioteket (2006) i 

Östergötland, den tog upp vardagssysslor i hemmet som tvätt, sopor och hur regler är 

för att bo i en lägenhet. När jag sökte på vardagsliv var förklaringen om vardagslivets 

sociologi: 
Sociologisk analys av vardagslivet vilken omfattar studiet av informella ruti-

ner både inom privatlivets sociala organisering i hushåll, närsamhälle och 

vänskapskretsar och inom formella sociala organisationer (Nationalencyklo-

pedin, 2006). 

Definitionen för vardagsliv hänvisas till en sociologisk analys om vardagsliv. Var-

dagsliv och vardagskunskap handlar i första hand om hemmet, hushållet och livet i 

närmiljön. Det är här det behövs baskunskaper i matematik. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som menas med vardagskunskap i ma-

tematik. Jag har därför gjort en litteraturstudie för att se om jag kan få svar på följande 

frågor. 

• Hur definieras vardagskunskap i matematik? 

• Hur presenterar läromedlen vardagskunskapen? 



 
7 

2. Metod 

2.1 Val av metod. 
På grund av att jag blev intresserad av definitionen om begreppet vardagskunskap i 

matematik och hur det har tagits upp i styrdokument och forskningslitteratur gjorde 

jag valet att undersökningen skulle ske via en litteraturstudie. 

I en litteraturstudie består uppgiften i att välja, strukturera och sammanfatta ett av-

gränsat material, där författarens frågeställning avgör vad som ska tas upp (Hartman, 

2003). 

Förutom att använda forskningslitteratur och avhandlingar, har jag även undersökt 

läroplanerna för grundskolan genom åren. Eftersom läromedel är viktiga verktyg i 

undervisningen av matematik har jag även undersökt ett urval av dessa. 

2.2 Sökning av litteratur 
Innan jag fastnade för begreppet vardagskunskap var jag först inne på att skriva om 

kunskap kontra betygsbedömning i matematik gällande grundskolan. Jag började med 

att göra en systematisk litteratursökning via universitetsbibliotekets hemsida först i 

den lokala katalogen och sedan i Libriskatalogen. Jag lät begreppen ”matematik, kun-

skap och betyg” styra sökningen. De tre begreppen gav ingen träff därför sökte jag 

”matematik och kunskap” för sig och ”matematik och betyg” för sig. Jag blev inte 

riktigt nöjd med vad jag fann. Jag ändrade då taktik och läste först igenom den nuva-

rande läroplanen Lpo94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet), fortsatte sedan med den nuvarande kursplanen för matematik. 

Eftersom det har debatterats i media om hur det förhåller sig med matematikkunska-

perna i grundskolan letade jag efter offentliga utredningar, SOU, som belyste det äm-

net. Den som låg närmast till hands var SOU 2004:97 Att lyfta fram matematiken –

intresse, lärande, kompetens. Begreppet vardagsmatematik och vardagskunskaper i 

matematik dök upp flera gånger i både denna utredning och läroplanen. Vilket gjorde 

att jag började fundera på, vad är vardagskunskap egentligen. Därför bestämde jag 

mig helt enkelt för att försöka få fram en klarare definition av vad som menas med 

vardagskunskaper i matematik. 

Jag fick tips av min handledare om boken Från räkning till matematik av Jan 

Wyndhamn (1997) där han tar upp de olika läroplanerna från 1962 och framåt. Utifrån 

detta läste jag själv igenom läroplanerna för att se vad det var för mål som var angivna 
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och hur man i dessa tog upp vardagskunskap i matematik. Eftersom vardagskunskaper 

i matematik ska ingå i skolmatematiken var Jan Unenges (1999) bok Skolmatematik 

igår, idag och imorgon en självklar litteratur. Jan Wyndhamn och Jan Unenge har 

tillsammans med Anita Sandahl givit ut en bok Lära matematik (1994) som tar upp 

vikten av vardagsmatematik. Dessa forskare har erfarenheter från skolan i ett längre 

perspektiv. 

2.3 Avgränsning och urval 
Valet av vardagskunskap i matematik gjorde att det blev en klar avgränsning. Jag be-

stämde mig för att söka ett svar på vad vardagskunskap i matematik var, genom att 

läsa läroplaner, kursplaner, offentliga utredningar och se vad ett fåtal forskare hade 

hänvisat till samt även granska ett mindre urval av läromedel.  

Det jag sökte via nätet blev i huvudsak begränsat till Skolverket och Myndigheten för 

skolutveckling. Jag använde även Nationalencyklopedin för att få fram förklaringar på 

en del begrepp jag inte förstod. 

Urvalet jag gjorde blev då först och främst läroplaner, offentliga utredningar och 

läromedel i matematik. De forskare jag valde fick jag fram med hjälp av tips från min 

handledare och sedan via den litteraturen fick jag fram fler forskare genom att titta på 

dess referenser. 

2.4 Analysprocess 
Den textanalys jag har använt mig av är en kvalitativ innehållsanalys där jag har sökt 

efter hur ett specifikt tema (Bryman, 2002), vardagskunskap i matematik, har behand-

lats av forskare, offentliga utredningar och i styrdokument. Det har skett på ett syste-

matiskt sett där jag ville få en bild av hur forskare och offentliga utredare har tagit upp 

vardagskunskap i matematik. Analysen har till stor del varit av en hermeneutisk1 art 

(ibid), jag har gått igenom materialet och därefter gjort en tolkning utifrån författarnas 

synvinkel. 

2.5 Läsning och sammanställning av litteratur. 
Jag har strukturerat kapitlen enligt de olika typer av litteratur jag har med som läro-

planer, offentliga utredningar, forskningslitteratur och läromedel. 

                                                 
1 Hermeneutik rör ett synsätt som utformas för tolkning eller förståelse av texter (Bryman, 2002, 
s.370). 
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Läroplanerna Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80 läste jag igenom, på Linköpings universitets 

bibliotek, på ett överskådligt sätt för att finna målen för matematiken. Lpo94 är den 

gällande läroplanen i skrivandets stund, så den läste jag mer ingående. Kapitel 3 som 

handlar om läroplanerna börjar med en inledningstext därefter presenterar jag läropla-

nerna var och en för sig (3.1 – 3.4), med den anknytningen till vardagskunskap jag har 

fått fram. Summeringen av detta kapitel (3.5) framställs med hjälp av en tabell som 

kortfattat visar målen och vilka kunskapsformer som har varit tydligast i de olika lä-

roplanernas mål. 

Statliga offentliga utredningar (SOU) fanns tillgängliga på biblioteket men då ska 

man veta vad de olika numreringarna innehåller. Det var däremot enklare att hitta de 

som nyligen var utgivna, som SOU2004:97, Att lyfta fram matematiken –intresse, 

lärande, kompetens, den hittade jag nämligen på nätet och det var en bok som var 

tillgänglig för utlåning på universitetsbiblioteket, Linköping. Det var värre med 

SOU1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det 

svenska skolväsendets utveckling den var på lagning så den har jag bara kunnat refere-

ra till via annan litteratur. I mitt sökande bland utredningar fann jag SOU1960:15, 

1957 års skolberedning. 3, Kursplaneundersökningar i matematik och modersmålet : 

empiriska studier över kursinnehållet i den grundläggande skolan. Utredningen var 

intressant för att den tog upp vad det var för kunskaper som krävdes att ha i den nya 

grundskolan som infördes år 1962. Kapitel 4 som tar upp detta är indelat i en inled-

ning, historisk tillbakablick (4.1) och en sammanställning om var vi står idag (4.2). 

Kapitlet avslutas med vad offentliga utredningar har berört om vardagsmatematik 

(4.3). 

Forskningen om matematik är inte fokuserad på vardagsmatematik som huvudtema 

utan mera på hur skolmatematiken är uppbyggd och hur stort intresset är hos eleverna. 

Det finns kommentarer om vardagsmatematik men dessa har jag fått söka efter genom 

att läsa i böcker som har med skolmatematik att göra. Jag har fått hjälp av att få tag på 

referenser via min handledare och genom de böcker och avhandlingar jag läst. De tre 

böcker som jag har fokuserat mig mest på är: 

Wyndhamn, Jan (1997) Från räkning till matematik, Unenge, Jan (1999) Skolma-

tematiken i går, i dag och i morgon och Löwing, Madeleine & Kilborn, Wiggo 

(2002), Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle. Böckerna tar upp 

tydliga exempel och tänkvärda kommentarer. Maria Bjerneby Häll (2002) har gjort en 

studie på lärarstudenter under deras utbildning och sedan under deras första yrkesår, 
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här var det intressant att se om just vardagsmatematik tagits upp som någon viktig del 

av studien. Likaså sökte jag på samma sätt i Anita Sandahls (1997) bok Skolmatema-

tiken -kultur eller myt? där det fanns referenser till intervjuer med elever i grundsko-

lan. 

Inledningsvis i kapitel 5, tar jag upp den litteratur av de forskare som jag har låtit 

ha en viktig roll i denna uppsats. Därefter kommer en generell beskrivning om bas-

kunskaper i vardagen (5.1), här ingår det två underkapitel med en återblick på 1970- 

och 1980-tal (5.1.1) och sedan hur vardagskunskapen ska ta mer plats i skolan (5.1.2). 

Vardagskunskaper i samhället, är ett kapitel (5.2) där forskarna får visa exempel på 

matematikens roll i samhället. I summeringen (5.3) har jag tagit upp de viktigaste 

uppfattningarna som dessa forskare har för att göra vardagsanknuten undervisning i 

skolan. 

Eftersom läromedel är viktiga instrument i undervisningen av matematik i skolan 

försökte jag hitta några urval på universitetsbiblioteket i Linköping. Jag hittade de 

böcker som jag själv varit i kontakt med under min praktik Mattestegen (Andrén, m.fl. 

2004) och Matte Direkt (Carlsson, m.fl. 2001) samt några böcker som användes tiden 

innan Lpo94 togs i bruk. Jag ville se om det skett någon förändring mellan läromedlen 

under de olika läroplanerna. Här har jag delat upp avsnittet (6) i tre kapitel (6.1 –6.3), 

först visar jag hur det fungerar mera generellt med vardagsproblem i de olika lärome-

del sedan tar jag upp hur dessa presenterar hanteringen av bråk relaterat till vardagen. 

Till sist (6.3) tar jag upp hur användningen av miniräknare hanteras i läromedlen. Jag 

har bara använt ett fåtal läromedel så det blir en summering (6.4) som bara gäller des-

sa. 

3. Läroplaner för grundskolan från 1962 och framåt. 
Läroplanen är en av de viktiga styrdokument som lärare och skolledning har att rätta 

sig efter för att kunna genomföra en undervisning som ska vara enhetlig över hela 

landet och följa direktiven som är fast ställda för skolväsendet. Jag har tittat på hur 

Lgr62, Lgr69, Lgr80 och Lpo94 har lagt fram målen för undervisningen av matematik 

i grundskolan och då hur vardagskunskaperna tagits upp. Från de tre första läropla-

nerna har jag angivet målen för matematik med grova drag. Lpo94, finns komplett i 

Lärarens Handbok (Lärarförbundet, 2002), vilken jag i mina tidigare studier har 

granskat mer ingående. Lpo94 är det större avsnittet eftersom dagens undervisning är 

grundad på den och det är i den jag ska verka. Jag har även tagit med kursplanen för 
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matematik i grundskolan vilken är hämtad från skolverkets hemsida (Skolverket, 

2000). 

I Bildning och kunskap, ett särtryck ur SOU 1992:94, läroplanskommitténs betän-

kande skola för bildning (Skolverket, 2002) tas de olika kunskapsformerna upp som 

de fyra F:n. 

• Fakta är kunskap som information 

• Förståelse är kunskap som meningsskapande 

• Färdigheter är kunskap som utförande 

• Förtrogenhet är kunskap som omdöme. 

Hur används dessa former i de olika läroplanerna och i så fall hur är det kopplat till 

vardagskunskaperna? 

3.1 Lgr62 
I denna läroplan visas det mycket tydligt hur undervisningen ska gå till sida upp och 

sida ner. Den beskriver även vad undervisningen i matematik har för uppgift. 
Undervisningen har till uppgift att ge kunskap och färdighet i elementär arit-

metik och algebra samt förtrogenhet med geometrins elementära begrepp och 

metoder (Lgr62, s.164). 

Färdighet är att kunna utföra uträkningarna efter givna regler. Vidare tar läroplanen 

upp: 
På grundval av en klar insikt bör eleverna förvärva säkerhet i att genom såväl 

huvudräkning som ändamålsenliga skriftliga tillvägagångssätt lösa olika slag 

av matematiska uppgifter i första hand av praktisk natur (ibid, s.164). 

Vad menas med praktisk natur? Kan det vara knutet till vardagslivet? Under lärostoff 

står det nämligen: 
 Eftersom matematikundervisningen i första hand skall fylla en praktisk upp-

gift, bör eleverna lära sig lösa sådana räkneuppgifter, som möter varje med-

borgare i hem, arbetsliv och samhälle (ibid, s.171). 

3.2 Lgr69 
Denna läroplan är indelad i en allmän del samt i supplement för olika ämnen. I den 

allmänna del tas det dagliga livet upp bland målen i matematik: 
Att undervisningen skall vidare anknyta till elevernas erfarenheter på så sätt 

att de får uppleva hur matematiken används i det dagliga livet utanför skolan 

(Lgr69,Allmän del, s.138). 
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Läroplanen trycker också på att eleven ska visa färdighet i numerisk 

räkning både med och utan hjälpmedel och att eleven även ska känna 

förtrogenhet med några väsentliga begrepp i matematiken. 

I supplementet för matematik tas det upp en sak som klart skiljer sig 

från Lgr62: 
I vardagslivet kommer eleverna ofta i kontakt med begreppet proportionalitet 

sådana samband bör särskilt uppmärksammas i undervisningen (Lgr69, Sup-

plement, s.24). 

I och med detta tar läroplanen fram att det finns en orsak till att ägna ett särkilt intres-

se för de linjära funktionerna. Här kommer statistiken in som en viktig baskunskap. 

3.3 Lgr80 
I målen för Lgr80 står det angivet att grundskolan är en del av samhället och att kun-

skaper som är av betydelse för vardagslivet skall spela en stor roll. Det visas tydligt i 

målen för matematik. 
Eleverna skall därför i första hand skaffa sig god förmåga att lösa sådana ma-

tematiska problem som vanligen förekommer i vardagslivet (Lgr80, s.98). 

För att kunna göra det ska eleverna genom undervisningen ”förvärva säkerhet” i nu-

merisk räkning, huvudräkning och överslagsräkning samt få kunskaper i främst pro-

centräkning, praktisk geometri, enheter, enhetsbyten och beskrivande statistik. Gene-

rellt tas det upp i Lgr80 hur viktiga vardagskunskaper är. 
Genom att föra in vardagskunskaper och vardagsfärdigheter i många olika 

ämnen är det möjligt att ge barnen respekt för att hushålla med resurser och 

bruksföremål (ibid, s.16) 

Det är i denna läroplan som ordet vardagskunskap börjar dyka upp. Det är 

också här förståelsen förekommer mer på pränt, som att varje elev ska kunna 

använda den inlärda färdigheten men också förankra begreppen och förstå 

användningen i praktiska situationer. 

3.4 Lpo94 
Här kommer nu läroplanen som ska passa olika individer och trycker på att eleverna 

ska lära sig efter egna förutsättningar och kunna efter det hantera vardagslivet. 
Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper 

som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem (Lpo94, s.14). 

Under mål att uppnå i grundskolan tar läroplanen upp de övergripande målen som för 

varje ämne bara är en mening. 
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Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar 

grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet (ibid, 

s.15). 

För att få fram mer vad som ska läras ut i grundskolan i matematik hänvisas det till 

kursplanen: 
Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i mate-

matik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsi-

tuationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information 

och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen 

skall ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och ett 

livslångt lärande (Skolverket, 2000, s. 1). 

Kursplanen tolkas av olika lärare vilket medför stor frihet samtidigt som ansvaret att 

få med det väsentliga i utbildningen är stort. Det görs avstämningar i år 5 och år 9 om 

eleverna har nått dessa mål via nationella prov. 
 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. 

Elevens skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som 

behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta pro-

blem i elevens närmiljö (ibid, s. 2). 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret. 

Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att 

kunna beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen före-

kommer i hem och samhälle och som behövs i fortsatt utbildning  

(ibid, s. 3). 

Efter båda dessa inledningar om mål anges det vad denna ram innebär i olika former 

av räknesätt och begrepp, vilket jag inte tar upp här. I kursplanen (Skolverket, 2000) 

tas följande mål upp under bedömning i matematik, betygskriterierna. 

 För att bli godkänd gäller bland annat att eleven ska inneha dessa två kriterier: 
Förmågan att använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik (Skol-

verket, 2002, s.4) 
enligt min tolkning är detta färdighet, detta gäller olika slag av uppgifter 

som även förekommer utanför skolan.  
Förmågan att följa, förstå och pröva matematiska resonemang (ibid, s. 4)  

enligt min tolkning är detta förståelse. Förståelsen berör information som eleven ska 

kunna ta del av och använda. 

Förtrogenheten hamnar mera under kriterierna för ”mycket väl godkänd”. 
Eleven visar säkerhet i sitt problemlösningsarbete samt väljer och anpassar 

räknemetoder och hjälpmedel till den aktuella problemsituationen (ibid, s. 5). 
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3.5 En summering av läroplanernas utveckling 
I Lgr62 nämns det att eleven ska kunna lösa räkneuppgifter som hon/han har nytta av 

i hem, arbetsliv och samhälle. Medan det i Lgr69 har upptäckts att proportionalitet 

används mycket i vardagslivet, det är då statistiken bekräftas som en vardagskunskap. 

Det verkar vara i och med Lgr80 som betydelsen av vardagskunskap har kommit på 

frammarsch, själva ordet börjar användas som begrepp. Det fortsätter i Lpo94 att en 

av orsakerna att eleverna ska lära sig matematik är att det är till nytta i vardagen. För 

att kunna använda matematiken i vardagen är förståelsen en viktig ingrediens i utbild-

ningen. Enligt mina studier berörs inte betydelsen av ordet förstå på ett konkret sätt 

förrän i Lgr80. 

Jag har gjort en jämförelse som visas i tabell 1 nedan, mellan de olika läroplanerna 

för att se vilka kunskapsformer som tas upp. Jag har inte tagit med fakta för det anser 

jag vara en kunskapsform som är en förutsättning i skolans undervisning. Under Mål 

har jag tagit upp det som i målen visar anknytning till vardagskunskap. 

Tabell 1 De kunskapsformer som tas upp i de olika läroplanerna. 

Läroplaner Mål Kunskapsform 
Lgr62 Ha nytta av matematiken i 

praktiken. 
Färdighet 
Förtrogenhet 

Lgr69 Uppleva hur matematiken an-
vänds i det dagliga livet. 

Färdighet 
Förtrogenhet 

Lgr80 Lösa matematiska problem 
som förekommer i vardagsli-
vet. 

Färdighet 
Förståelse 

Lpo94 Behärskar grundläggande ma-
tematiskt tänkande och kan 
tillämpa det i vardagslivet. 

Färdighet  
Förståelse 
Förtrogenhet 

Denna jämförelse kan vara vansklig eftersom orden kan ha olika betydelser i de olika 

läroplanerna eftersom det sträcker sig över tre decennier. Färdighet bör ha en sam-

mankoppling med förståelse, men det finns en risk att eleven kan lösa matematiska 

problem enbart efter givna regler. Förtrogenhet står inte direkt angivet vare sig i 

Lgr80 eller i Lpo94. I Lpo94 är det mera underförstått från min synvinkel eftersom 

det tas upp i Bildning och kunskap (2002) som berör Lpo94. Jag vill mest visa att för-

trogenheten verkade vara viktigare än förståelsen i de äldre läroplanerna. 
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4. Offentliga utredningar och uppföljningar 
Matematiken som eleverna lär sig i skolan ska vara användbar i vardagslivet. Vem är 

det som bestämmer vilken typ av matematik som behövs i vardagslivet? Det finns 

mycket material om hur problemet med de minskade kunskaperna i matematik ska 

lösas. Kan det då finnas något som härleder till vardagsmatematiken? Regeringen 

tillsatte en delegation 2003 som skulle ta fram förslag till åtgärder för att ändra attity-

der och öka intresset för matematik, SOU2004:97. Innan dess har det genom åren 

varit ett antal olika kommissioner och utredningar, därför börjar jag med att göra en 

historisk tillbakablick. Jag har tyvärr inte fått tag på SOU1948:27, (1946 års skol-

kommission) då den var skadad och inte tillgänglig på Linköpings Universitets biblio-

tek och tiden var för knapp för att söka vidare. Jag har istället refererat uppgifter där-

ifrån via annan litteratur. Men jag hittade SOU1960:15 (1957 års skolberedning med 

kursplaneundersökningar i matematik och modersmålet) där jag har tagit del av hur 

det var tänkt med baskunskaperna för livet efter grundskolan. 

4.1 Historik 
Före det att grundskolereformen togs i bruk 1962 var det folkskolan som var den obli-

gatoriska skolformen och det var bara ett mindre antal elever som gick vidare till real-

skolan. Folkskolan skapades för att ha en allmän undervisningsform och det var för att 

alla skulle lära sig läsa, skriva och räkna. Det kallades inte matematik i folkskolan 

utan för räkning, först med enbart de fyra räknesätten senare tillkom även geometri. 

Från början av 1940-talet och 20 år framåt var folkskolan respektive realskola och 

gymnasium två oberoende delsystem (Ingelstam, 2004). I folkskolan var undervis-

ningen gemensam för alla och folkskollärare hade utbildats på seminarier. När elever-

na skulle upp i årskurs 5 blev det segregering, för en del gick då vidare till realskolan 

och övriga fortsatte på folkskolan ett eller två år till. Realskolans lärare var adjunkter 

och lektorer med en begränsad utbildning i pedagogik (ibid). 

1946 tillsatte regeringen en skolkommission vilken kom fram till att införa en 9-

årig enhetsskola som skulle vara obligatorisk. Detta skedde strax efter andra världs-

kriget och då var det viktigt att värna om demokratin. 

Demokratiseringen betydde inte bara att utbildningen skulle vara så att alla svenska 

barn så långt det var möjligt skulle få en likvärdig utbildning. Utan skolans arbetsfor-
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mer skulle också präglas av demokratins ideal, samarbete, respekt för oliktänkande 

och alla människors lika rättigheter (ibid). 

Hur skulle en sammanslagning av folkskola och realskola se ut i praktiken? I folk-

skolan undervisades det i räkning och geometri medan det var matematik som under-

visades i realskolan. I folkskolan lärde sig eleverna räkning för det dagliga livet me-

dan de i realskolan förutom den akademiska matematiken även skulle lära sig att an-

vända den av praktisk art (Wyndhamn, 1997). 

Diskussioner om differentiering kom upp, det var en akademisk linje som förorda-

de en tidig differentiering efter exempelvis fyra år (som det varit efter folkskolan) 

medan en linje som företräddes av folkskollärare ville ha en odifferentierad enhets-

skola (Unenge, 1999). 

1957 tillsattes en skolberedning (SOU1960:15) som gjorde kursplane- undersök-

ningar i matematik och modersmålet. Den skulle undersöka vad behovet var av kun-

skaper och färdigheter efter den grundläggande utbildningen på nio år. Det delades in 

efter vilken institution som skulle ta hand om eleven för vidare utbildning eller syssel-

sättning efter grundskolan. Det blev indelat i: 

a) gymnasieskola 

b) yrkesutbildande skolor och företag 

Det nämndes inte direkt någonstans vilka kunskaper det krävdes för att klara sin var-

dag i privatlivet utan det var studierna och yrkeslivet som styrde. 

Förkunskaperna delades upp i fyra kategorier. Kategori I innefattade de färdigheter 

som krävdes för att gå vidare till alla grupper av yrkesskolor och gymnasier, kategori 

II omfattade de krav för vissa yrkeslinjer och flertalet gymnasier, kategori III endast 

krav för vissa gymnasier och till sist kategori IV där det var moment som inte krävdes 

till någon av linjerna eller företagen (ibid). 

Kategori I bör alltså anses som baskunskaper där detta var uppräknat, hela tal, deci-

malbråk, dekadiska2 sorter, allmänna bråk, huvudräkning och överslags räkning, pro-

centräkning, reguladetri3, stycketal, ränta och medeltal. Kategori II var bara vissa lin-

jer i yrkesskolorna som kunde kräva dessa färdigheter och där kommer de enklare 

ekvationerna in samt planimetri4, likformig rörelse, affärsräkningar och bolag. Och 

                                                 
2 Baserar sig på talet 10 om talsystem 
3 Räkneregel som anger hur man från att känna tre av fyra tal a, b, c och d, som uppfyller a/b=c/d, 
bestämmer det fjärde 
4 Läran om beräkning av plana geometriska figurers ytor och sträckor såsom rektanglar, trianglar cirk-
lar 
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kategori III var enbart för de som skulle vidare i gymnasiet där kom diagram och ta-

beller in. Det som med kategori IV menades att det inte var krav på till någon linje, 

var att hantera hjälpmedel som räknesticka och räknemaskin (ibid). 

Det behövdes finnas två olika typer av kurser i matematik en ”lättare” och en ”svå-

rare” (Unenge, 1999). I den ”lättare” var det de elementära baskunskaperna som fanns 

med och de gjorde så att medborgaren kunde klara av vardagen. Det blev allmän och 

särskild kurs i matematik för att hantera differentieringen i grundskolan. Detta var inte 

med i Lgr80:s kursplan men de fanns kvar i timplanen (Skolutvecklingen, 2003). Al-

ternativen är dock helt avskaffade och är inte upptagna i läroplanen Lpo94. 

4.2 Var står vi idag? 
I matematikdelegationens (SOU2004:97,) huvudförslag nr 1 omfattas det av frågor 

om attityder och föreställningar kring matematikens användning i samhälle, yrkesliv 

och vardagsliv. Det tas även upp att matematiken är en självklar vardags- och med-

borgarkunskap. 
För att enbart överleva i samhället räcker det sannolikt med grundläggande 

aritmetik men för att vara en aktiv medborgare i en demokrati krävs betydligt 

mer (ibid, s.107). 

I och med Lgr69 infördes statistik och sannolikhetslära. Statistik bör du som medbor-

gare ha kännedom om eftersom det används dagligen i den allmänna debatten. Detta 

tar inte delegationen upp specifikt utan mera generellt om att medborgare måste kun-

na förstå politiska och ekonomiska budskap med matematikinnehåll (ibid). 

Media är en viktig faktor när det gäller att påverka attityder och detta kräver väl-

gjorda läroböcker som tar upp hur kritiskt media ska granskas. Hur läroböckerna tar 

upp vardagssituationer återkommer jag till i ett senare kapitel. 

Att satsa på matematiken är enligt delegationen en investering för framtiden, då i 

medborgarskap och demokrati. 

Enligt Ingrid Carlgren, som skrivit i Bildning och kunskap ett särtryck ur 

SOU1992:94 (2002), ska kunskapernas inriktning i de olika ämnena i grundskolan 

vara till hjälp så eleven ska få förståelse av vardagslivet och samhällslivet, både för att 

kunna hantera och för att kunna påverka det. En av grundskolans uppgifter är att för-

bereda för vardagsliv och samhällsliv, att ge medborgaren allmänbildning. 

Bildning och kunskap (2002) tar upp vilket vardagsliv skolan ska bemöta i omvärl-

den med dess förändringar. Det hänvisas till massmedia och IT-utvecklingen som hela 

tiden förändras. Tillgången till internet i nästan alla hem gör att undervisningen måste 
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anpassas till detta. Det tas också upp om hur miljöproblem och teknologi som existe-

rar i samhället ska bemötas. Dessa rader har jag med för att ta upp vad vardagslivet 

kan innehålla enligt en statlig utredning. 

NU-035 (Skolverket, 2005) visar att andelen som skulle vilja lära sig mer matema-

tik har ökat från 1992 till 2003 men å andra sidan är det fler än hälften av de tillfråga-

de eleverna som tyckte att de lärde sig mycket onödigt. 1992 var det en tredjedel som 

tyckte det (se bilaga 1). 

NU-03 var en utvärdering som gjordes för att se utvecklingen från 1992 till 2003. 

Det som var intressant var att se förändringar i attityderna. 1992 tyckte 78 % att de 

skulle ha nytta av den matematik de lärde sig medan det 2003 hade stigit till 85 % 

(Skolverket, 2005). Vad kan menas med nytta, var det i vardagslivet eller var det för 

att söka vidare till högre studier? 

Något som PISA 2003, rapport 254 (Skolverket, 2004), visar är att ungdomarna i 

Sverige skattar vardagsmatematiken högre än de gör i andra OECD6- länder (se bilaga 

2). Det har tagits upp uppgifter som ”Räkna ut hur mycket billigare en TV skulle bli 

med 30 % rabatt”, ”Förstå diagram i tidningar” och ”Beräkna en bils bensinför-

brukning”. 

4.3 Summering av vad offentlig utredningar berör om var-
dagsmatematik. 

Matematikens inträde i folkskolan var att alla skulle kunna räkna de fyra räknesätten 

och det var en viktig vardagskunskap. Den typen av vardagskunskap är självklar i 

dagens samhälle. Det är en långdragen process att få fram rätt syfte med de baskun-

skaper som behövs i vardagen. SOU2004: 97 har tagit upp att det krävs mer att vara 

en aktiv medborgare än att enbart överleva. En medborgare ska förstå politiska och 

ekonomiska budskap. I dagens samhälle är utbudet mycket större och medborgaren 

måste göra flera val där det krävs större krav på vardagsmatematiken. De uppgifter 

som PISA 2003 (Skolverket, 2004) tog upp var vardagssituationer du inte är beroende 

av men som är vanligt förekommande. Vardagsmatematiken i utredningar fokuseras 

mest på när medborgaren går och handlar och läser diagram som visas i media. För 

enligt PISA 2003 var det bra ställt med vardagsmatematiken bland Sveriges femtonår-

ingar. Bildning och kunskap (Skolverket, 2002) tar upp olika typer av förändringar 

                                                 
5 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 
6 The Organisation for Economic Co-operation and Development som är en global organisation med 
syfte att hjälpa medlemsländernas regeringar att undersöka ekonomiska och sociala områden. 
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som sker i omvärlden som tillhör vardagen där ingår sådant som miljön och teknolo-

gin. Det bör då mötas i utbildningen av bl.a. matematiken. 

5. Vad har forskare tagit upp om vardagsmatematik? 
Hur har forskare intresserat sig för den matematik som vi använder i vardagen och hur 

tycker de att den bemöts i skolan? Jag har gått igenom avhandlingar och litteratur för 

att se hur det angrips. Baskunskaperna är viktiga för att kunna hantera vardagen som 

en medborgare. 

Jan Wyndhamn (1997) har i sin bok Från Räkning till Matematik studerat hur ut-

vecklingen har gått från folkskolans räkning till grundskolans matematik idag. Han 

har tittat på tiden innan och sedan granskat läroplanerna som har styrt grundskolan. 

Jan Unenge (1999) har också gått igenom från förr till nu, i boken Skolmatematik 

igår, idag och imorgon. Han beskriver vad som har skett under åren och att matemati-

ken alltid har haft en given roll som skolämne, men vilken matematik är det som ska 

läras ut? 

Anita Sandahl (1997) efter olika möten med grundskoleelever och studenter i lä-

rarutbildningen fokuserat sig på skolmatematiken i avhandlingen Skolmatematiken - 

kultur eller myt. Där kommer det fram delar av tillämpning av matematik i vardagen. 

Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn (2002) tar upp i Baskunskaper i matematik 

för skola, hem och samhälle rena vardagssituationer och ifrågasätter kravet på kun-

skaper för att möta behovet i dagens samhälle. 

5.1 Baskunskaper i vardagen 
De fyra räknesätten var i den första folkskolestadgan ett minimikrav en nödig kunskap 

(Unenge, 1999). Det är något som tas för givet att alla kan de fyra räknesätten för som 

medborgare måste du kunna lösa en del av vardagens problem automatiskt (Löwing & 

Kilborn, 2002). En del kan tycka att det bara är att slå på miniräknaren men då bör du 

kunna de fyra räknesätten och även ha förståelse vad de olika räknesätten innebär. Ett 

stort problem är att det är många som inte tänker på prioriteringsordningen bland räk-

nesätten som att multiplikation måste göras före addition om det inte är någon paren-

tes (se räkneexemplet i kapitlet om miniräknare som hjälpmedel). 

I dagens samhälle måste du vara medveten och ha den elementära matematiska 

kunskapen för att kunna välja rätt leverantör av el, rätt telefonabonnemang och hur 

pengarna ska placeras för att pensionen ska bli tryggad (ibid). Baskunskaperna som 
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krävs i vardagslivet idag är inte bara de fyra räknesätten, för vardagslivets krav har 

förändrats i och med att vi ställs inför fler valmöjligheter med snabba beslut i dagens 

samhälle då det även krävs en förmåga att lösa matematiska problem. 

Maria Bjerneby Häll (2002) har i ett projekt studerat ett antal lärarstudenter och 

följt dem även de första åren som lärare. Vid en fråga till lärarstudenterna, när de be-

fann sig i det första året av lärarutbildningen i inriktningen matematik och naturorien-

terade ämnen (1994-98), om vilka argument de framförde för att undervisa matematik 

i grundskolan, kom detta med bland tio huvudargument.  
• för att klara det vardagliga livet –idag och som vuxen. 

Vardagslivet handlar om fritiden, privatlivet, hemmet och den egna ekonomin  

(Bjerneby Häll 2002, s.26). 

Vardagslivet är det som sker utanför arbete och skola men det var också avskärmat 

från samhället där demokrati spelar in. När dessa studenter var inne på sitt andra år 

skedde det en uppdelning mellan två olika viktiga argument för skolmatematiken, 

antingen att matematiken ska vara vardagsanknuten eller att den i första hand ska ut-

veckla elevernas problemlösningsförmåga (ibid). Det första argumentet kunde ha att 

göra med att det var lättare att med ett vardagligt exempel förklara en matematisk 

uträkning. De elever som har svårt med abstrakt tänkande kan då lättare sätta sig in i 

problemet. Det andra alternativet var mera för att utveckla elevernas logiska tänkande 

och att det skulle främja elevernas kreativitet (ibid). 

Vardagskunskaper kan beskrivas på två olika sätt, kunskaperna kan vara vunna i 

vardagen eller så är det kunskaper som är önskvärda i vardagen. Detta har Inger Wi-

stedt påvisat vilket Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) tar upp i boken Lära ma-

tematik. 

Inger Wistedt (1991) arbetade 1989-92 i ett projekt som hette Vardagskunskaper 

och skolmatematik där gjorde hon bland annat en fallstudie med elever i årskurs 5 Att 

se matematiken i vardagen (Wistedt, 1991). Två olika klasser ska lösa ett matematiskt 

problem i grupp. Det handlar om att en pojke och en flicka springer i kapp hundra 

meter, flickan vinner och kommer i mål när pojken har nått 95 meter. Uppgiften som 

eleverna skulle lösa var vem som skulle vinna om flickan startade fem meter bakom 

startlinjen och båda sprang lika fort som det föregående loppet. Syftet med en sådan 

här uppgift var att bryta de hinder i inlärningen som finns hos många barn och att få 

dem att förstå sin omvärld genom att lösa vardagsproblem. Uppgiften dessa elever 

fick skapade många diskussioner och en del kom in på att pojken och flickan inte 
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skulle orka springa igen eller att de skulle använda anabola steroider och att de skulle 

bli diskade. Tolkningen av uppgiften blev inte så enkel eftersom eleverna inte såg 

problemet med matematiska ögon (ibid). 

Unenge (1999) berättar om ett möte 1974 med en elev ”Torvar” (påhittat namn av 

Unenge) som hade problem med matte. ”Torvar” skulle räkna ut 50-17 med papper 

och penna och svaret blev 47, baskunskaperna saknades. De började istället tala om 

fiske eftersom det var ”Torvars” intresse. ”Torvar” berättade att fiskeredskap han 

skulle behöva kostade 65 kronor. Då frågade Unenge pojken, ”om jag betalar med en 

hundralapp hur mycket får jag då tillbaka?” Svaret kom direkt, 35 kronor. När pro-

blem från pojkens verklighet togs upp var det inga problem med att räkna. Problemet 

var mera de teoretiska uppställningarna. Unenge undrade efter detta, vad som skolma-

tematiken gav och konstaterade att Lpo94 i teorin gett skolan ett stöd att med större 

möjligheter och skyldigheter möta och ta hand om en sån som ”Torvar” (Unenege, 

1999). Denna kunskap som ”Torvar” hade var vunnen från hans vardagsliv. 

Löwing och Kilborn (2002) tar upp ett exempel där det visar behov av kunskaper 

som är nödvändiga i vardagen. Det är en intressant synvinkel på en vanlig typ av var-

dagsproblem. De som misslyckats med matematiken i skolan så att baskunskaperna 

saknas riskerar till stor del att ha ett yrke med lägre lön. Det leder till att de måste vara 

mera noggranna med kostnaderna i privatlivet och då kunna planera sin hushållseko-

nomi. För att planera sin hushållsekonomi måste de ha baskunskaper i matematik. 

5.1.1 Vad var baskunskaper på 1970- och 1980-talet? 

Mängdlära, som hade sitt ursprung i the new math7 från USA, var något som undervi-

sades i de svenska skolorna i början på 1970-talet. En mängd bestod av ett antal ob-

jekt som kallades element, när eleverna skulle addera fick de lära sig att bilda unioner 

av mängderna. Eleverna kunde med hjälp av konkreta situationer se hur föremål från 

två mängder sammanfördes och bildade en mängd. Det ansågs vara så elementärt och 

generellt att det var en bra grund för matematikundervisning. En mängd kunde illu-

streras som ett klassrum med elever där eleverna var elementen i mängden (Unenge, 

1999). 

Enligt Unenge (1999) skapade nog detta räknesätt ett större avstånd till vardagsmate-

matiken än att närma sig den. I Dagens Nyheter under 1972 hade det skrivits ett antal 

debatt artiklar med kritik av föräldrar angående denna typ av matematik. Vilket 
                                                 
7 Experter i det akademiska ämnet matematik konstaterade att mängdläran var elementär och tyckte att 
den skulle ligga som grund i matematiken 
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Unenge (1999) tyckte var positivt för han kunde då i en artikel slå ett slag för en rea-

listisk, elevnära matematik. 

Helena Korp (2003) refererar i sin bok Kunskapsbedömning Richardson som hade 

skrivit att SIA8-reformen genomfördes i början av 1970-talet i grundskolan för att 

utjämna skillnaderna mellan olika samhällsklasser och ge en aktiv demokratisyn i 

medborgarfostran. Undervisningen kunde då knytas starkare till samhället och då göra 

elevernas vardagserfarenheter till utgångspunkt för skolarbetet (Korp, 2003). På 1980-

talet var debatten kring skolmatematiken fokuserad på att eleverna skulle lära sig ma-

tematik för att kunna lösa vardagsproblem (Unenge, 1999). Det var en del av målen i 

Lgr80. 

Mängdläran var inte någon succé, så nu skulle det tittas mera på baskunskaperna. 

Vad är då baskunskaper? Elementär och grundläggande är begrepp som används i 

matematik som oftast handlar om aritmetiska färdigheter, de är isolerade från all till-

lämpning i ”vardagliga situationer” (Wyndhamn, 1997). 

När Lgr80 gällde studerade Anita Sandahl (1997) vad elever hade för attityd mot 

matematiken i grundskolan. Under åren 1988 – 1994 gjorde hon det med hjälp av lä-

rarstudenter som intervjuade grundskoleelever i skolår 2-9. De ställde frågor som Var-

för har man matematik i skolan? Eleverna ifrån tidiga år till nian betonade att det var 

viktigt att kunna för framtiden och för att få jobb. För att inte bli lurad när man hand-

lar svarade elever upp till år 6, för att kontrollera. Elever i år 4–6 tyckte att det var 

viktigt att kunna planera hur man skulle handla. De äldre eleverna var ovilliga till att 

svara eller brydde sig inte. 

Vardagen spelade en viss roll för eleverna men ju äldre de blev verkade förståelsen 

varför de läste matematik minska. Detta verkar gälla fortfarande ty motivationen 

sjunker ju längre eleverna går i skolan och desto närmare de kommer vuxenlivet när 

de behöver kunskaperna i sitt vardagsliv. 

                                                 
8 Skolans inre arbete, en statlig utredning som låg till grund för Lgr80 
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5.1.2 Hur ska vardagskunskapen ta mer plats i skolan? 

Unenge (1999) tror att för att få in en annan vision om vad skolmatematik borde vara 

måste kretsen som diskuterar skolmatematikens innehåll vidgas så att det handlar mer 

om en samhällsutveckling. 

Vardagsproblem är ofta komplicerade som när man flyttar hemifrån till en egen lä-

genhet och ska planera sin hushållsekonomi. Enligt Löwing och Kilborn (2002) så 

borde skolan undervisa i sådana vardagsproblem som är mer komplicerade och då är 

det inte enbart baskunskaper i matematik som gäller utan även svenska som exempel. 

Här visas det att både svenska och matematik är verktyg för att hantera vardagslivet. 

För att få eleverna motiverade till att arbeta med matematik kan uppgifter anknytas 

mer till vardagshändelser (Samuelsson, 2005). En student berättade om hur ändrad 

synen på matematik blev när denne fick göra en uppgift med hjälp av en tidningsarti-

kel som handlade om en tvillingfödsel. Utifrån artikeln skulle studenten rita diagram 

och räkna ut hur stor procentuell chans det var att få tvillingar (ibid). 

Det finns vardagsproblem med en rutinkaraktär (Löwing & Kilborn, 2002) som: 
Jag skall vara på konserten 19.00. Vilken buss måste jag ta för att komma i 

tid? Läsken kostar 14 kr per burk. Hur många burkar kan jag köpa om jag har 

100 kr? (ibid, s. 247) 
Detta är exempel på vad en vuxen människa stöter på rutinmässigt i vardagen. Då ska 

man kunna räkna ut detta helst i huvudet med automatik (ibid). 

Det finns ett begrepp ”etnomatematik” som kan översättas till ”folkmatematik” på 

svenska. En brasiliansk matematiker vid namnet D´Ambrosio lanserade det begreppet 

i mitten på 1980-talet. Det är en uttrycksform där tillämpning av matematik inom var-

dagslivet, olika kulturer och yrken inte använder den akademiska disciplinen. Det 

handlar om att ett av skolmatematikens problem är att den inte överensstämmer helt 

med matematiken i vardagslivet (Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 1994; Sandahl, 

1997). 

En del matematikuppgifter som görs i skolan saknar någon betydelse i vardagen 

medan det å andra sidan i vardagslivet finns matematik som det ägnas väldigt liten del 

av i undervisningen (Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 1994). 

Skolmatematiken har en del av vardagsmatematiken vilket har med livet utanför 

skolan och vardagsmänniskan att göra. Men i skolan är det dock läraren eller läromed-

let som presenterar uppgiften för eleven och då betyder oftast inte elevens egna erfa-

renheter någonting. Läraren eller läromedlet talar om vilken metod som ska användas 
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för att lösa problemet och eleven förväntas följa reglerna. Eftersom det är läraren eller 

läroboken som äger problemet kanske eleven tycker att det är ointressant och ser inte 

anknytningen till vardagslivet (ibid). 

Etnomatematiken har en mer informell prägel än vad skolmatematiken har. Den ser 

mer matematiken som ett verktyg för att klara praktiska situationer än som den aka-

demiska vetenskapen (ibid). 

Anita Sandahl (1997) tar upp tre olika uttryck för matematiskbildning och två av dem 

har anknytning till det vardagliga livet. Den ena är etnomatematiken som är anknuten 

till sociokulturella sammanhang där problemen kan hämtas ifrån en uppkommen situ-

ation i vardagen. Den andra är att ta tillvara elevernas egna erfarenheter och där ska 

eleven avgöra själv hur problemet ska lösas. Som tredje uttryck kommer den akade-

miska matematiken in (Sandahl, 1997). 

För att eleverna ska tillgodogöra sig matematiken är det viktigt med övningar som 

är hämtade ur elevernas verklighet och rimliga vardagssituationer. Det ska vara öv-

ningar som leder till en dialog eleverna emellan (Unenge, 1999). 

5.2 Vardagskunskaper i samhället 
Som medborgare ska du ha kunskaper för att kunna verka i en demokrati. Även om 

livet i samhället inte ingår i de definitioner om vardagsliv som jag har hittat ingår det i 

vuxen livet som startar den dag då eleven/medborgaren fyller 18 år och det är grund-

skolans uppgift att förbereda till det. 

Unenge (1999) tar upp att man måste vidga kretsen kring diskussionen om skolma-

tematiken så att det blir mer idédebatt om samhällsutveckling. Han menar att det gäll-

er att få in en annan vision än den trångsynthet det är på ämnet matematik. Matematik 

är användbart i politik för där visas det matematiska modeller i argumentationen. 

För att kunna följa med i samhällsdebatten och att ta tillvara sina rättigheter behö-

ver medborgaren kunskaper i matematik (Löwing & Kilborn, 2002). Statistik är något 

som visas ofta i media, politiska opinionsundersökningar är ett exempel. Det diskute-

ras om det är rätt eller fel. Det gäller att få eleverna till att kritiskt granska statistiska 

material, en viktig allmänbildning (Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 1994). 

Statistik förekommer mycket i media och den framställs ibland på ett sätt som vil-

seleder. Det kan vara diagram som felaktigt kan framställa stora skillnader beroende 

på hur skalan har blivit vald (ibid). 
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Det är inte bara statistik som är viktigt att kunna som samhällsmedborgare Madeleine 

Löwing och Wiggo Kilborn (2002) tar upp om komplicerade vardagsproblem där ett 

regelsystem om tandvårdskostnad tas upp som exempel.  
Det gällde att om tandvården kostade 2500 kr så betalade patienten 60 % själv 

medan när kostnaden var över 2500 kr så betalade patienten 1500 kr + ¼ av 

det som överstiger 2500 (ibid, s.256, jag har skrivit med text istället för att 

ange i tabellform). 

Detta exempel är från mitten av 1980-talet men den här typen av problem är fortfa-

rande aktuell. Löwing och Kilborn påpekar i samband med denna uppgift att den här 

typen av problem bör göras oftare i skolan och då uppdaterade med dagens regelsy-

stem. 

5.3 Summering om forskares syn på vardagsmatematik 
Baskunskaperna i matematik är till stor del till för att lösa problem i vardagen enligt 

forskarna som har skrivit den litteratur jag har gått igenom. 

De tittar mycket på historien och var vi har hamnat idag. En medborgare idag mö-

ter mer komplicerade vardagsproblem än vad som gjordes tidigare. Vardagskunskaper 

i matematik är viktiga idag även om vi har hjälpmedel. Löwing och Kilborn (2002) 

tar upp i sin bok Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle hur de tycker 

att undervisningen i matematik mera ska ta upp konkreta vardagsproblem. 

Uppfattningen i stort verkar vara att göra matematikundervisningen vardagsanknu-

ten men det är något som inte sker på ett enkelt sätt, läraren får inte glömma att ele-

verna tolkar utifrån sina egna perspektiv. Detta visar sig både i Inger Wistedts fallstu-

die och Jan Unenges möte med ”Torvar”. Kritiken är stark mot 1970-talets mängdlära 

där det var experter som tyckte att det var ett bra redskap. Dessa experter hade ingen 

kunskap om hur barn tänker. Jan Unenge påpekar också att det är viktigt med elevnä-

ra matematik, efter elevernas egen vardag. 

Det är viktigt att förbereda eleverna till vuxenlivet och genom att följa vad som vi-

sas i media och låta eleverna skapa matematiska lösningar utifrån artiklar (Samuels-

son, 2005). Det är också bra att ta upp sådant som tandvårdskostnader utifrån det re-

gelsystem som är aktuellt i undervisningens stund (Löwing & Kilborn, 2002). 

Anita Sandahl (1997) tyckte att eleverna själva skulle plocka fram problem och 

sedan själva hitta lösningar med hjälp av matematiken. Skolmatematiken ska ha en 

del etnomatematik och en del vetenskaplig för att tillfredställa målet med grundsko-

lan. 
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6. Vardagsanknytning i läromedlen 
Läromedlen har haft en viktig roll i matematikundervisningen vilket de fortfarande 

har. Jag har tittat på några läroböcker som är ämnade först och främst för år 7 i grund-

skolan. Det var några böcker med anknytning till Lgr80, Matematik årskurs 7 allmän 

och särskild kurs (Björk m.fl. 1986) och MEGA-matematik (Alvin m.fl. 1992). Samt 

ett antal som används eller har använts med anknytning till Lpo94, Matte Direkt 

(Carlsson m.fl. 2001), Mattestegen C Vår Lättläst (Andrén m.fl. 2004), Tetra C 

(Carlsson, m.fl. 2000) och Mattestegen (Rosenlund, 1996) för att se om det har änd-

rats sig under åren. Jag har tittat efter hur bråk har använts i vardagsproblem i de olika 

böckerna. Jag har gått igenom Matte Direkt, vilket är den lärobok jag mest har varit i 

kontakt med när jag varit ute på praktik, hur vardagsproblem dyker upp i de olika av-

snitten. Men jag har även tittat på Tetra C. Till sist ville jag se hur miniräknaren har 

uppmärksammats i de olika böckerna eftersom det är idag ett givet hjälpmedel i var-

dagen och matematiken. 

6.1 Hur tar läromedlen generellt upp vardagsproblem? 
I Matte Direkt (2001) tar avsnitten upp tal, geometri, bråk, procent, tabeller och dia-

gram samt algebra och ekvationer. Dessa baskunskaper skiljer sig inte speciellt åt 

genom åren. Tabeller och diagram, tas upp som en viktig vardagskunskap till skillnad 

från 1957 års skolberedning där det ansågs att detta var enbart kunskaper för de som 

skulle studera vidare. Matte Direkt har som sista avsnitt för år 7 något som heter 

”Drömresan”. Avsnittet tar upp hur enkla tidtabeller tolkas, hur man räknar med olika 

valutor, räkna med avstånd, tid, tidzoner och hastighet samt kunna räkna med avstånd 

på kartor. Detta är i dagens samhälle vanliga vardagssituationer. 

 Fortsättningen på Matte Direkt (2002) har samma upplägg, i år 8 går man vidare 

med tal, geometri, procent och bråk, algebra och ekvationer samt sannolikhetslära. 

Grundavsnitten består av repetition och fördjupning så det ska nötas in i eleverna. Det 

sista avsnittet i år 8 tar upp små och stora tal med tiopotenser och prefix. I år 9 fortsät-

ter Matte Direkt (2003) med repetition och fördjupning, den har också två olika av-

snitt som ska användas precis innan det nationella provet, ett som är ett rent repeti-

tionsavsnitt om vad som är inlärt från år 7 till år 9 och ett annat avsnitt som är mer 

fördjupande med syfte att klara vidare studier. År 9 har som sista avsnitt efter det na-

tionella provet ett vardagsrelaterat avsnitt som heter Matte i Media. Det tar upp re-
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klam och kampanjer hur det presenteras med tabeller och diagram i media. Uppmanar 

eleverna till ett kritiskt tänkande. 

Matte Direkt är ett läromedel som följer kursplanen och lägger upp avsnitten så att 

de återkommer med grunderna varje år för att pränta in och fördjupa. Försöker också 

relatera till vardagssituationer där problemen är skrivna mer med vardagsspråk. I ett 

avsnitt om funktioner och algebra, i Matte Direkt (2003) för år 9, tar en uppgift upp 

problemet med val av olika elleverantörer. Elleverantörerna presenteras med olika 

funktioner: y = 200 + 0,35x, y = 400 + 0,30x, y = 500 + 0,25x, y = 1000 + 0,20x. Här 

tar boken upp fasta avgifter och rörliga kostnader men ordet rörlig kostnad benämns 

inte. Det talas om att det kostar 30 öre/kWh hos en leverantör. Den här typen av pro-

blem finns också i en annan lärobok Tetra C (Carlsson, m.fl. 2000), där handlat det 

om en abonnent som tycker att han har för hög elräkning här ska eleven räkna ut hur 

mycket abonnenten kan förbruka utan att överstiga en viss kostnad. 

6.2 Används vardagsmatematik i uppgifter när det räknas 
med bråk? 

I Matematik årskurs 7 allmän och särskild kurs (Björk m.fl. 1986) tar författarna upp 

bråk i ett avsnitt som heter Bråk, i underkapitlet som tar upp både bråk och procent 

fanns det en del vardagssituationer. Jag hittade detta exempel både i allmän och sär-

skild kurs. 
Matkostnaderna för en familj är 2500 kr under en månad. Familjens in-

komst är 9500 kr. Hur stor del är matkostnaderna av inkomsten?  

a) Svara i enklaste bråkform 

b) Svara i hela procent. 

(Björk m.fl. särskild kurs, 1986, s.166) 

Sedan är det mest uppgifter som jag inte tror eleverna tänker på som en vardagssitua-

tion exempelvis som denna. 
I en klass på 30 elever är 18 flickor. Hur stor del är flickor? 

a) Svara i enklaste bråkform 

b) Svara i hela procent 

(ibid, s. 166) 

Dessa två böcker använder inte något matrecept som någon uppgift. Det finns det där-

emot i boken MEGA-matematik ( Alvin m.fl. 1992) det är ett recept på plättar. Upp-

giften gäller att räkna om ett recept utifrån att man bara har två ägg och istället för 

fyra ägg som det står i receptet (ett vanligt vardagsproblem). De övriga ingredienser-
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na ska då halveras som t.ex. två och en halv deciliter mjölk. Det finns fler liknande 

uppgifter som hur saft blandas efter vad som brukar stå på saftflaskor. 

Hur är det idag? Jag hittade ett hamburgare recept i boken Matte Direkt (Carlsson 

m.fl. 2001), det var recept på fyra stycken och i uppgiften var det åtta stycken som 

skulle göras, det var mått som 400 g nötfärs, ¾ dl vatten och ½ tsk salt. I avsnittet 

med bråk tar boken även upp just volym och vikt som passar in i recepthantering. 

Bråkavsnittet tar inte upp procent utan det görs i avsnittet efter där man gör om bråk-

formen och decimalformen till procent. 

 Det finns ett läromedel som heter Mattestegen (Andrén m.fl. 2004) som är uppde-

lad i olika steg 1-4 (boken A), 5-8 (B), 9-12 (C) och 12-16 (D) meningen är att denna 

lärobok ska följa eleven från år 4 till år 9. Alla steg innehåller samma rubriker men ju 

högre steg eleven är på desto mer utmaningar meningen är att eleverna ska jobba i sin 

egen takt. Jag tittade i Mattestegen C, Vår Lättläst (ibid) där jag hittade denna uppgift 

som jag antar ska visa ett vardagsproblem. 
Mathilda ska köpa ett överkast till sin säng. Sängen är 210 cm lång och 120 

cm bred överkastets sidor ska vara 1/3 större än sängen. Hur stort ska överkas-

tet vara? (ibid, s.11) 

6.3 Miniräknare som hjälpmedel 
Miniräknare är ett hjälpmedel som mer och mer tas för givet i dagens skola. I de lä-

romedel jag har tittat i kan jag se att de som är utgivna på 2000-talet som Matte Direkt 

och Tetra C tar mer upp hur man gör med en miniräknare vid sidan om med en liten 

tilläggsruta. MEGA-matematik (Alvin, m.fl, 1992) och Mattestegen (Rosenlund, 

1996) en äldre variant än den som jag tidigare har nämnt visar mera hur man räknar 

med en miniräknare. I kursplanen (Skolverket, 2000) för matematik i grundskolan står 

det att mål att sträva mot är bland annat att: 
eleven utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjlighe-

ter (ibid, s.1). 

Ett av målen som eleven ska ha uppnått i slutet av år fem är att hon/han ska: 
kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftli-

ga räknemetoder och med miniräknare (ibid, s.3). 

Detta betyder antagligen att när eleven börjar i år 7 ska hon/han var välbekant med mi-

niräknaren och kunna använda den i uträkningar med de fyra räknesätten. Det som är 

viktigt är att för att kunna använda en miniräknare är att eleven måste kunna de grund-

läggande reglerna som prioriteringsordning med de olika räknesätten. MEGA-
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matematik (Alvin, m.fl.,1992) har ett avsnitt där det tas upp vilken ordning det ska räk-

nas på med en miniräknare. 
Den tar upp ett vardagsproblem som hur Lenas mamma ska kontrollera en te-

lefon räkning där den fasta avgiften var 192 kronor och den rörliga 23 öre per 

markering. Antalet markeringar var 2000.  

Lena ställde upp talet så här: 192 + 0,23 * 2000 = 192 + 460 = 652 medan Le-

nas mamma räknade på miniräknaren i tur och ordning 192 + 0,23*2000 = 

192,23*2000 = 384460 (ibid, s.223) 

Jag har förenklat hela uppgiften men den visade klart och tydligt hur fel det 

kunde bli med att inte tänka på att multiplikationen skulle göras först och sedan 

additionen när det inte var en parentes utsatt. I Mattestegen (Rosenlund, 1996) 

visas ett tal hur man räknar ut Celsius till Fahrenheit, hur mycket 15ºC är i Fah-

renheit. Uppställningen var gjord enligt följande ºC*1,8 + 32 = ºF då var det 

bara att räkna på 15*1,8 + 32 = 59 det var ingen kommentar alls om priorite-

ringsordning. I Matte Direkt år 7 (Carlsson, Hake & Öberg, 2001) tas det upp i 

utryck med flera räknesätt under avsnittet Algebra och ekvationer att man ska 

räkna i en viss ordning: 1 parenteser, 2 multiplikation och division, 3 addition 

och subtraktion. Det står dock ingen kommentar om hur man gör med en mini-

räknare. 
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6.4 Summering av läromedlens anknytning till vardagslivet. 
I de böcker som var från 1986 Matematik årskurs 7 allmän och särskild kurs (Björk 

m.fl. 1986) var uppgifterna väldigt lika i de båda böckerna. I särskild kurs var det någ-

ra mer fördjupningsuppgifter. Det kan ha att göra med att det var på väg att upphöra 

med dessa alternativ. MEGA-matematik (Alvin m.fl. 1992) kom strax innan det var 

dags med en ny läroplan och det märktes att vardagsproblem togs upp mera i denna 

bok än i de föregående. 

De senare böckerna som gäller nu tar upp mera vardagsrelaterade problem. I bråkräk-

ningen ligger recept närmast till hands. Men ibland hittas det på vardagsproblem som 

eleverna egentligen inte möter som vid Mathildas köp av överkast i Mattestegen, inte 

ens vuxna funderar på det sättet när de ska handla överkast.  

 Läromedlen uppmanar eleverna till kritiskt tänkande och tar upp problem som de 

antagligen kommer att möta som vuxna. 

I den senare typen av läromedel tas det för givet att när eleverna når år 7 ska de veta 

vad de ska tänka på när de använder en miniräknare. Det är ett hjälpmedel som är ska 

vara lättillgängligt i vardagen. 
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7. Diskussion 

7.1 Matematik är ett verktyg i medborgarkunskapen. 
I läroplanerna Lgr80 och Lpo94 påtalas det att eleverna ska lära sig matematik för att 

använda det i vardagslivet. Vardagslivet kom in i språket på 1980-talet. Det verkar i 

dagens läroplan, Lpo94, att det tas för givet att alla tänker på vardagslivet från samma 

perspektiv. Efter min studie av först och främst Lpo94 har inte någon definition om 

vad som menas med vardagskunskap framkommit. Förståelsen har i och med fokuse-

ringen på de fyra F:n fått en större roll i de senare läroplanerna medan i de äldre det 

var förtrogenheten. Färdighet bör ha en sammankoppling med förståelse. Enligt upp-

lägget av läroplanerna före Lpo94 verkar det som att det i skolan lades ner mycket 

mer tid på att eleverna skulle kunna utöva sina färdigheter genom att räkna sida upp 

och sida ner. De skulle göra det efter givna regler utan att egentligen fundera över 

varför de räknar på de olika sätten. Dagens läromedel är fortfarande upplagda efter 

den principen och det tolkas att det ska räknas sida upp och sida ner. Förtrogenhet 

kan en elev inte nå om hon/han inte har fått någon förståelse av de matematiska be-

greppen. Genom vardagslivets olika situationer är det lättare att öka förståelsen för 

när de olika räknesätten och begreppen ska användas. 

Det verkar vara en långdragen process att få fram rätt baskunskaper i matematik 

som behövs i vardagen idag. SOU2004:97 har tagit upp att det krävs mer för att vara 

en aktiv medborgare än att enbart överleva. En medborgare ska förstå politiska och 

ekonomiska budskap. Den ekonomiska världen är inte bara börsen, som många inte 

orkar bry sig om. Det är också via reklamen som vi möter en annan sida med ekono-

miskt budskap. Via media dränks vi av olika typer av ”förmånliga” erbjudanden av 

varor och tjänster. Det tas upp att media ska granskas mer kritiskt och då är det först 

och främst statistiken som är en viktig vardagskunskap i matematiken. Eleverna ska 

förstå diagrammen som visas i dagstidningar, vilket PISA 2003 visar att svenska ung-

domar har bättre kunskap om än ungdomar i andra OECD-länder. 

Media ska alltså granskas kritiskt på fler sätt än att bara titta på diagram som t.ex. 

hur stor blir den totala kostanden när jag köper en billig mobiltelefon. Det är viktigt 

att eleverna får en förståelse hur de ska tolka erbjudanden, här hjälper det inte med 

enbart en färdighet hur uträkningen ska göras efter givna ramar. Därför är det viktigt 

att ta in vardagen i klassrummet. 
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Forskarna tar mer upp vad det är som verkligen behövs i undervisningen. Speciellt 

Löwing och Kilborn (2002) har tagit upp olika exempel på vad som är vardagskun-

skap. Det kan vara saker som att kunna räkna ut vilken elleverantör eller teleoperatör 

som passar den egna situationen bäst. Löwing och Kilborn (2002) tycker att det mås-

te undervisas mer i skolan om de komplicerade vardagsproblemen. Jag har redan 

nämnt reklam och erbjudanden. Det gäller också att få in samhällsdebatten i skolan 

och då även i matematiken. Eleverna kan räkna ut hur mycket koldioxid det bildas 

genom att en viss vara ska komma dem tillhanda, som t.ex. mineralvatten som det i 

skrivandets stund har varit omtalat i nyheterna på tv och radio. Miljön är något som 

ungdomar oftast bryr sig om när man pratar om det. Matematiken måste ses mera som 

ett verktyg än som en vetenskap som endast är till för de som ska gå vidare till högre 

studier. Skolmatematikens problem är att det är läraren och läroböckerna som hittar på 

exempel som ska lösas. Det är viktigt som Anita Sandahl (1997) tar upp att eleverna 

ska ta fram egna problem som de själva ska tänka ut hur de ska lösa. Naturligtvis mås-

te vissa saker tragglas för att nötas in så att eleverna kan lösa de enkla problemen au-

tomatiskt (Löwing & Kilborn, 2002). Men motivationen stärks nog med att själv kun-

na lösa ett aktuellt problem. 

 Vardagskunskap i matematik kan inte definieras med någon enkel förklaring utan 

det är att det är olika situationer och tillfällen i vardagslivet som måste lösas ibland 

med den problemlösning som används i matematiken. Vardagskunskaper i matematik 

är så mycket mer än de fyra räknesätten och procent. Vardagskunskap i matematik är 

ett verktyg i medborgarkunskapen. 

7.2 Läromedlens vardagshändelser är teoretiska 
Anledningen till att jag i läroböckerna tittade efter hur bråk hanterades, i kopplingen 

till vardagen, var att en del elever tycker att det är så onödigt att lära sig räkna med 

bråk när det finns miniräknare. Recept är något som verkligen är uppbyggt på bråk-

räkning, detta möter eleverna i hemkunskapen och förhoppningsvis i hemmet. Jag ska 

som lärare försöka se läroboken som en övningsbok men att det är viktigt att komplet-

tera med problem från vardagen. Vardagen som eleverna lever i just nu måste tas in i 

skolan, för läroböcker är inte helt och hållet uppdaterade, det kan de inte vara efter-

som världen är föränderlig. 

Dagens läromedel tar upp rätt mycket vardagliga problem men de är ändå böcker 

som ska räknas igenom sida upp och sida ner. Eleverna reflekterar inte alltid över vad 
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det är för typ av problem de räknar på i läroboken. Därför tror jag att det måste blan-

das med mer övningar från verkligheten. Eleverna kan få dagshändelser som de kan 

använda i matematiken. Jag tänker på den student som Joakim Samuelsson (2005) 

varit i kontakt med som hade fått lösa en uppgift med hjälp av en tidningsartikel. På 

detta sätt fokuserar man direkt på vardagslivet. Det blir inte så påhittat då. Eleverna 

ska också uppmuntras till att diskutera lösningar av problem. 

8. Intention och verklighet 
Det finns ingen enkel definition på vad som är vardagskunskap i matematik, eftersom 

vardagen är fylld med olika situationer och tillfällen. Något som måste diskuteras med 

eleverna är hur deras vardag ser ut och hur de kan tänkas möta matematiken i den. 

Detta gäller inte enbart elever i grundskolans år 7 – 9, utan det är viktigt att låta ele-

verna diskutera vardagssituationer oavsett vilken ålder och vilket ämne de har även 

när det gäller matematik. Eleverna måste göras medvetna om vilket användbart red-

skap matematiken är i livet utanför skolan. För att bli medveten är förståelsen en vik-

tig kunskapsform som måste finnas tillsammans med färdigheten.  

 Den stora cirkeln i figur 1 visar var grunden, intentionen, till skolmatematiken ska 

befinna sig. Vardagskunskapen ska ta en stor plats och med en jämn fördelning på 

”Vad” (situationer och tillfällen) och ”Hur” (vilka räknesätt och vilka begrepp an-

vänds). Den akademiska matematiken står för begreppen och räknesätten, det måste 

även finnas ett regelverk. I och med min litteraturstudie kan jag summera med att vil-

jan finns men verkligheten ser ut som den tillplattade sfären 

        Vardagsmatematik 
 
 
 
 
 
 
 
    Vad                 Hur 
 
 
 
 
 
       Akademisk matematik 
Figur 1: Intention och verklighet. 
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