
Skolans matematik
En resa tur och retur till den svenska skolmatematikens historia.

Illustration: Marie Wenger

Varför så tråkigt?

Kunskaper i matematik är oundgängliga för den som vill verka som 
en aktiv medborgare. Samhällsarkitekter formaterar idag i allt högre 
grad samhället med hjälp av matematiska modeller och datoriserade 
strukturer, så behovet av matematisk omdömesförmåga hos den 
vanlige medborgaren ökar ständigt.

I vardags‐, yrkes‐ och samhällsliv har matematikkunnande visat sig 
vara en oumbärlig tillgång.

Anspråk!

Att satsa på matematik är också en investering i medborgarskap och 
demokrati.

Företrädare för utbildning, näringsliv och samhälle ger kraftfullt och 
enstämmigt uttryck för att matematikkunnande är viktigt och att 
goda, meningsfulla kunskaper är en förutsättning för 
självförtroende, demokrati, tillväxt och livslångt lärande.

Anspråk!

Kritik finns redan!

Det är inte heller självklart att den traditionstyngda
skolmatematikens pensum är det bästa för ett livslångt 
lärande. Internationell forskning kring numeracy, och speciellt 
adult numeracy, visar att dagens skolmatematik ofta är föga 
användbar i den enskildes livsvärld.

(Gustafsson & Mouwitz, 2002)

• Obligatorisk – alla sägs behöva den

• Reglerad genom planer och prov

• Målen är väldigt ambitiösa

• Det sägs inte så mycket om exakt vad eleverna måste lära sig

• Undervisningen börjar i tidiga år och gör anspråk på väldigt mycket tid

• Undervisningen syftar till begreppsbildning, men...

• ...vad eleverna i praktiken ägnar sig åt är i stor utsträckning åt att lösa 
övningsuppgifter.

• Ingen är nöjd med hur det är, alla vill förändra

Vad är ”skolmatematik”?
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Kritik: 1970

Det moderna samhället fordrar en ny typ av 
matematikundervisning, om eleverna som 
vuxna ska kunna lösa olika praktiska problem 
som möter dem i det dagliga arbetet. Därför 
måste målsättning och kursplaner för ämnet 
matematik få en annan uppläggning som 
mindre betonar mekanisk övning och i stället 
syftar mera mot förståelse och sammanhang. 
(Johan Öbrink)
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Lärobok: 1970‐tal
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Kritik: 1954

[Denna artikel] synes mej också markera en 
verklig islossning i fråga om sekelgamla 
traditionella räkneföreställningar och väcker 
förhoppningar om att lärarna i den blivande 
enhetsskolan ska komma att mera frigjort och 
självständigt genomföra sådan omläggning av 
räkneundervisningen att denna blir enligt i 
den planerade lärarhögskolan vetenskapligt 
prövade metoder pedagogiskt utformad och 
rätt avpassad för barnens olika åldersstadier.

(Carl Gustaf Hellsten)
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Kritik: 1905
Matematiken har sålunda urartat till ett tankedödande 
mekaniskt innötande af regler i stället för att vara det 
mest tankeutvecklande ämne som finns.

(Henrik Petrini)

Rör sig icke skolmatematiken, särskildt hvar gäller algebran 
vidkommer, delvis inom ofruktbara, för den allmänna 
likaväl som för den speciellt matematiska bildningen 
skäligen värdelösa områden?

(Olof Josephson)
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Svensk Läraretidning 1886

Under de sista 30 åren hafva i vårt land tre väsentligt olika metoder för 
räkneundervisningen gjort sig gällande. 

[1] 
Ännu i början af 1850‐talet erhöll lärjungen för hvarje ny räkneoperation 
bestämda regler att följa och öfverlämnades så åt sig sjelf att inlära 
tillämpningen. Någon förklaring huru reglerna tillkommit, eller hvarföre 
de blifvit just sådana de voro, gafs aldrig. Resultatet af denna 
undervisning var gifvet. Så länge lärjungen hågkom reglerna, räknade 
han både fermt och säkert; men så snart minnet svek honom, var han 
hjelplös. Någon reproduktion af en bortglömd regel var ju ej tänkbar.

Re
sa
n 
ba
kå
t.
..

[2]
I senare hälften af samma årtionde inträdde en reaktion mot detta 
förfaringssätt, men såsom vanligt slog man öfver till en motsatt 
ytterlighet. Nu skulle all disponibel tid användas till förklaringar. Hvarje 
nytt exempel skulle af hela klassen gemensamt och från början till slut 
genomgås hevristiskt samt sönderplockas, ända till dess man stannade 
vid de rena axiomen. Förvärfvandet af färdighet i utförandet af de 
särskilda räkneoperationerna ansågs ovigtigt.

[3]
En mellan dessa båda ytterligheter inslagen medelväg, som gifver 
förklaringen sin vederbörliga tid, men på samma gång tillmäter den 
tekniska räknefärdigheten tillbörlig vigt, är väl den enda rätta och 
omfattas nu af det största flertalet lärare. Dock eger den rena och 
oblandade hevristiken ännu varma förkämpar.  [...]

Svensk Läraretidning 1886
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1700 1800 1900 2000

Räknekonst

Vetenskapen

•Räkna fort och rätt i praktiska 
sammanhang
•Algoritmer och minne
•Sorträkning
•Böcker med mycket text, 
skrivna för vuxna läsare
•Realism

Räknekonsten

1700 1800 1900 2000

Matematik som
bildningsmedel

Antikens matematik Euklides Elementa Vetenskapen

Matematik, Religion, Metafysik...

•Öva för att forma tänkandet
•Problemlösning
•Ingen praktisk tillämpning (nästan)
•Höga mål, om Gud och Sanning
•Ingen löpande, förklarande, text

Antikens matematik

1700 1800 1900 2000

Räknekonst

Vetenskapen

Hybridräkneböcker

Matematik som
bildningsmedel

Antikens matematik Euklides Elementa Vetenskapen

Matematik, Religion, Metafysik...

Räknekonsten Antikens matematik+

Matematiken som något högre,
knutet till Gud och Sanningen,
exakt och vacker,
som man övar på ,
för att slipa tänkandet och
forma själen.

Matematiken som något högre,
knutet till Gud och Sanningen,
exakt och vacker,
som man övar på ,
för att slipa tänkandet och
forma själen.

Antikens matematik

Uträkningar utförda i ett 
praktiskt sammanhang,
fort och rätt med hjälp av
memorerade tabeller 
och inövade algoritmer.

Uträkningar utförda i ett 
praktiskt sammanhang,
fort och rätt med hjälp av
memorerade tabeller 
och inövade algoritmer.

Räknekonst

Matematiken som något högre,
knutet till Gud och Sanningen,
exakt och vacker,
som man övar på ,
för att slipa tänkandet och
forma själen
så att man sedan kan
utföra uträkningar i ett praktiskt
sammanhang utan hjälp av
memorerade tabeller och 
inövade algoritmer.

Matematiken som något högre,
knutet till Gud och Sanningen,
exakt och vacker,
som man övar på ,
för att slipa tänkandet och
forma själen
så att man sedan kan
utföra uträkningar i ett praktiskt
sammanhang utan hjälp av
memorerade tabeller och 
inövade algoritmer.

Skolmatematik

1. Färdighet genom förståelse



1700 1800 1900 2000

Industrialisering 
och urbanisering

Matematik för barn, ”pedagogik”

•Utgå från ”verkligheten”
•Upprepning och övning
•Höga mål, harmoni med världen
•Indirekt väg mot praktiska färdigheter

Matematikundervisning för barn

Anna Kruse m. fl.

Verkligheten är i sig själv 
matematisk. Därför behöver 
alla kunna matematik. För 
att lära sig matematik måste 
man utgå från verkligheten 
själv.

Verkligheten är i sig själv 
matematisk. Därför behöver 
alla kunna matematik. För 
att lära sig matematik måste 
man utgå från verkligheten 
själv.

Matematiken i verkligheten 
är osynlig. För att människor 
skall förstå sin omvärld 
måste vi lära dem se 
matematiken i verkligheten.

Matematiken i verkligheten 
är osynlig. För att människor 
skall förstå sin omvärld 
måste vi lära dem se 
matematiken i verkligheten.

Verklig espresso
Matematik

2. Matematiken närvarande men 
osynlig

x2  y2 �1

1700 1800 1900 2000

Tyst övning

Räkneböcker för 
massundervisning

Industrialisering 
och urbanisering

”Tyst övning”

Regler och
övningsuppgifter

Växel‐
undervisning

Klass‐
undervisning

Strävan efter
individualisering...

”Ledningar”
istället för 
regler

Eleverna måste öva på
uppgifter med långsamt 
stegrad svårighetsgrad för 
att forma riktiga begrepp.

Eleverna måste öva på
uppgifter med långsamt 
stegrad svårighetsgrad för 
att forma riktiga begrepp.

Läroböckerna måste ha många 
övningsuppgifter, med långsamt stegrad 
svårighetsgrad,  så att eleverna kan räkna 
tyst på egen hand utan att ställa frågor till 
läraren.

Läroböckerna måste ha många 
övningsuppgifter, med långsamt stegrad 
svårighetsgrad,  så att eleverna kan räkna 
tyst på egen hand utan att ställa frågor till 
läraren.

3. Begreppsbildning genom tyst övning

1700 1800 1900 2000

Demokratisering

Matematik som
”gallringsinstrument”

Huvudsaklingen räkning i folkskolan

Nyttan med kunskapsmätningar 
och behovet av ”gallring”
Nyttan med kunskapsmätningar 
och behovet av ”gallring”

Huvudsakligen geometri i läroverket

Vi måste använda 
prestationsmätningar i 
matematik för att välja ut de 
som skall få gå vidare till 
högre utbildning.

Vi måste använda 
prestationsmätningar i 
matematik för att välja ut de 
som skall få gå vidare till 
högre utbildning.

Vi måste mäta elevernas 
matematiska kunskaper så vi kan 
se till att de lär sig det de behöver 
för att hantera vardag och 
yrkesliv.

Vi måste mäta elevernas 
matematiska kunskaper så vi kan 
se till att de lär sig det de behöver 
för att hantera vardag och 
yrkesliv.

Gallring

4. Kunskapsmätning i individens 
och samhällets tjänst
4. Kunskapsmätning i individens 
och samhällets tjänst



Vad är ”skolmatematik”?

1.Färdighet genom förståelse

2. Matematiken närvarande med 
osynlig
3. Begreppsbildning genom tyst övning

4. Kunskapsmätning i individens och samhällets tjänst4. Kunskapsmätning i individens och samhällets tjänst

Vad är skolans matematik?Vad är skolans matematik?

• Tänk nominalistiskt! ”Matematik” är ju bara ett ord.
• Men matematiken är lika verklig som något annat. Vi  förhåller oss 

inte till den som till ett ord. 
• Om vi tänker oss att matematik både är verklig, och samtidigt 

skapad, kan vi fråga: 
1. Hur är matematiken? Vilka egenskaper har den?
2. Hur, på ett individuellt plan, lär vi oss att den är sådan?
3. På ett samhälleligt plan, har den blivit sådan? Hur har de 

institutioner vuxit fram genom vilka matematiken får sin 
mening.

4. Varför är matematiken detta? Vad får matematiken för 
konsekvenser på ett individuellt plan? Vad gör den i (eller 
med eller för) samhället?

1. Några av matematikens egenskaper

• Matematiken finns. (Hur/Var finns den?)
• Matematiken kan finnas i form av begrepp. (Vad 
är ett begrepp?)

• Matematik kan användas. (Vad innebär det att 
använda matematik?)

• Matematiska begrepp kan formas. (Under vilka 
omständigheter formas matematiska begrepp?)

2. Hur lär vi oss vad matematik är?

• Vi möter matematiken varje dag (i skolan), och lär oss därigenom att den 
är något man möter dagligen (utanför skolan).

• Våra matematikkunskaper får livsavgörande betydelse (i skolan), och vi lär 
därigenom oss att det är av livsavgörande betydelse att kunna matematik 
(utanför skolan).

• Vi lär oss matematik genom att lösa övningsuppgifter där matematiken 
”tillämpas” på allt möjligt (i skolan), och lär oss därigenom att matematik 
kan tillämpas på allt möjligt (utanför skolan).

• Skolans kunskapsmätningar handlar om världen utanför skolan, och vi lär 
oss därigenom att vårt mått av matematiska kunskaper säger hur bra vi 
förstår, och till vilken grad vi förmår bemästra, världen utanför skolan.

• Vi ägnar timmar, dagar, månader och år åt att bilda matematiska begrepp 
(i skolan), och lär oss därigenom att matematiska begrepp är mycket svåra 
att bilda (för att de matematiska begreppen är sådana).

• Matematiken genomsyrar vår värld och våra liv (i skolan) och vi lär oss 
därigenom att matematiken genomsyrar världen och livet.

3. Hur har matematiken blivit detta? 4. Vad gör matematiken i samhället?




