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Matematiken – var finns den?
Matematiken var finns den? Egentligen?
 Visst finns den i våra läromedel som si!ror, bokstäver och figurer, krume-
lurer av trycksvärta. I bästa fall finns den kanske i elevers medvetande som 
begrepp, vad nu det är för någonting. Och kanske finns matematiken i  
lärarens hjärna.
 Men finns matematiken någon annanstans? Är den till exempel inbäd-
dad i själva naturen? Är matematiken den nyckel som kan avslöja till varons 
alla hemligheter? Hur kan vi veta det i så fall?
 Eller är matematiken snarare som ett fångstnät vi själva skapat och kastar 
ut för att försöka få grepp om en kaotisk och mystisk värld? Kan man tänka 
sig alternativ, t ex att besökande rymdvarelser hade utvecklat en annan och 
bättre beskrivning av verkligheten än vår egen matematik?
 Den som undrar över detta kan i denna översikt läsa om hur bland annat 
filosofer, matematiker, lingvister, kognitionsvetare, från antiken till nutid, 
försökt hitta svaren på dessa frågor. Och kanske kan svaren också påverka 
hur vi bör skriva våra läromedel, hur vi bör undervisa och motivera ämnet?
 Översikten har utarbetats med stöd av Myndigheten för skolutveckling.
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I vilken mening finns matematiken? Hur skapas matematiken? Hur och varför fungerar 
matematiken?
STÄLLNINGSTAGANDE: Skolans matematik hör samman med ”den vanliga” matematiken. 
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Hersh: Vad är matematikenfilosofi? (Penna vs ”squadrilion”)
Hur kan vi medelst matematik uttala oss om saker långt bortom våra erfarenheter?
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Har du använt matematik någon gång? Sigge: Ja en gång, när fröken frågade hur många jag 
hade målat, då plussade jag istället för att räkna. 
Handla? Nej, då visste jag ju att 10 och 10 var 20. 



Kursplaner
...en teori/process för att analysera (vissa aspekter av) världen

(Nya Zeeland/Kina)

...utrustar människor med unika kraftfulla sätt för att beskriva, 
analysera och förändra världen och […] tillhandahåller verktyg för 
att förstå naturvetenskap, ingenjörskonst, teknologi och ekonomi.

(Storbritannien) 

matematik är ett utmärkt verktyg för att utveckla och förbättra en persons intellektuella kompetens i logiskt 
resonerande, rumslig visualisering, analys och abstrakt tänkande.

(Singapore) 
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ERNEST: Lobbyister
SKolmatematiken: Jfr Sverker Lundin



De matematiska objekten
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En fyrdimensionell kub?
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x2 = 2
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Platonismen, naturalismen, realismen 
Intuitionismen, logicismen (matematiken ”finns inte” vi måste skapa dess grunder för att visa 
att det står på fast mark.
”Oersättlighetsargumentet”,    Field
Nominalismen, fiktionalismen



Hur skapas matematiken?

Definition - Sats - Bevis
(upptäckt - uppfinning)

Ett sökande - matematikens 
kärna är idéerna
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Ideal från Euklides, via Bourbaki.
Ett mer sociologiskt perspektiv: Lakatos (1976)



Matematiken beskriver 
naturen?

Matematiken finns i naturen

Vi ”väljer” att se de 
matematiska aspekterna
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Tegmark, Wigner, Hamming



hon förtagher Kijf och Träta
Krijgh och Oenigheet
tilstädher ey heller någhon Ofrijd

Aurelius, 1614
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Black-Scholes-Merton. ”Danska vägarna”



En social konstruktion?

En naturlig erfarenhet?
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Ernest, Hersh
Lakoff och Nunez - psykologi (systemisk), kognitionsvetenskap, lingvistik. 
samlingar av objekt, 
konstruktion av objekt (t ex: 1 är ett minsta enhetsobjekt, tal är objekt sammansatta av enhetsobjekt), 
måttstocken (t ex:  tal är fysiska längdenheter, mindre är kortare, addition är att sätta samman fysiska segment), samt 
rörelse längs en väg  (t ex: operationer på  och mellan tal är rörelse, 0 är vägens början, storleksrelationer är avstånd).



Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition. Matematik är också en av våra allra äldsta vetenskaper och har 
i stor utsträckning inspirerats av naturvetenskaperna. Matematikämnet utgår från begreppen tal och rum och studerar begrepp med 
väldefinierade egenskaper. All matematik innehåller någon form av abstraktion. Likheter mellan olika företeelser observeras och dessa beskrivs med matematiska objekt. 
Redan ett naturligt tal är en sådan abstraktion. 

Tillämpningar av matematik i vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verksamhet ger formuleringar av problem i matematiska modeller. Dessa studeras med matematiska 
metoder. Resultatens värde beror på hur väl modellen beskriver problemet. Kraftfulla datorer har gjort det möjligt att tillämpa allt mer precisa modeller och metoder inom 
områden där de tidigare inte varit praktiskt användbara. Detta har också lett till utveckling av nya kunskapsområden i matematik som i sin tur lett till nya tillämpningar. 

Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda 
matematikens uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, ges en matematisk tolkning och lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder. 
Resultaten skall sedan tolkas och värderas i förhållande till det ursprungliga sammanhanget. Problem kan också vara relaterade till matematik som saknar direkt samband med 
den konkreta verkligheten. För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens 
begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar. 

Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska kunnande. 

Ämnet i kursplanen
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...en levande mänsklig konstruktion...skapande, 
utforskande
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...inspirerats av naturvetenskaperna
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All matematik innehåller abstraktion
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...matematiska modeller och deras värde
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...nya tillämpningar - ny matemtik - nya 
tillämpningar
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• Matematiken upptäcks. Objekten 
existerar ”bortom vår värld”.

• Matematiken konstrueras. Ett spel. Fri 
fantasi.

• Matematiken är en social konstruktion, 
en mänsklig kulturyttring

• Matematiken är en konsekvens av vår 
hjärnas grundläggande funktion 
tillsammans med erfarenheter av 
naturen självt.
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Tack
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