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Abstract
This thesis tries to describe the use of mathematics in some workplace tasks. In particular the
math corresponding to subjects of high school math courses B, C and D, is identified.
Furthermore, the study attempts to analyze the nature of the way in which this math comes to
use. This is represented by six different competences. Interviews with five (5) professionals,
within different areas, are the main sources of information for this study. The aim has also
been to find tasks that are common in the sense of not being isolated and solely performed by
a small group of professionals, on a nationwide basis. Analyzing the result gives a narrow and
fragmented view of what out-of-school mathematics do look like. Nevertheless there are some
good examples, from different workplaces, of use of statistics and annuities. Most widely
employed, according to the analysis, are the competences for handling communication,
algorithms, and modeling. Some ‘hidden’ mathematics were observed and that will also be
discussed. Perhaps in the future math will be performed by computer programs only?
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1. Inledning
Som blivande Gymnasielärare i matematik vill jag göra något som bidrar till förtydligandet av
matematikens användning i samhället. Det förs en livlig debatt om behovet av matematik i
samhället, ex i dagstidningen DN menar några matematikprofessorer (Eriksson, Johnson,
Larson, Logg & Svanstedt, 2004) att Matematikdelegationens förslag (SOU 2004:97) om bred
satsning på matematik är felriktad. Detta eftersom de (Eriksson m.fl., 2004) anser att
avancerad matematiken i samhället utövas av ett fåtal, medan övriga har hjälpmedel som
kompenserar för bristande matematikkunskap. Således behöver det stora flertalet bara de
matematikkunskaper de redan i dag utrustas med i skolan.

Både innan och under lärarutbildningen har jag också funderat över ifall och hur jag har
använt matematiken i mitt yrkesliv. Till saken hör att jag är utbildad elektronik- och
dataingenjör och har 5 års erfarenhet av mobiltelefonbranschen. Dock har jag, som jag själv
kan erinra mig, bara under ett fåtal tillfällen använt gymnasiematematiken. Då har det främst
handlat om statistik och funktionsbegreppet (inbakat i programmering).

Med denna studie vill jag undersöka om och på vilket sätt matematiken förekommer i dagens
yrkesliv.

Eftersom möjligheten till användning av sina matematiska kunskaper utanför skolan kan vara
ett starkt motiv för elever att lära sig matematiken är en studie av tillämpningen av
gymnasiematematiken viktig. Den statliga Matematikdelegationen ansluter till dessa
tankegångar i sitt betänkande:

Av stor betydelse för en framgångsrik undervisning är föreställningar om matematik hos de lärande och
dem som undervisar. Varför skall man lära sig matematik? Var och hur används matematik? Vad är
kunnande i matematik? Konkreta diskussioner av motiv för att lära sig matematik kan vara avgörande för
lärares möjligheter att få barn och studerande att se matematiken som meningsfull. (SOU 2004:97, s 131)

Om det finns konkreta och vanligt förekommande exempel på användning kan dessa spridas
till skolor. Det är också ett av de förslag som Matematikdelegationen (SOU 2004:97)
rekommenderar:

1A: Sprid inspirerande exempel kring matematikens utveckling och användning.

1E: Stöd forskning om synen på matematik i samhälle och utbildning. (s 18)

Det omvända resultatet att det inte verkar finnas sådana exempel kan då utgöra en viktig del i
en diskussion om vad gymnasiematematiken ska innehålla. Här är det dock viktigt att påpeka
att skolmatematiken har flera syften. Motiv för matematikinnehållet kan fokuseras på annat än
yrkesliv som t ex användbarheten av högre matematik eller användningen i andra ämnen. Icke
för ty, borde detta ändå någonstans omsättas i praktik och kunna skymtas i vissa
yrkeslivsuppgifter. Ett spännande och kanske riskabelt projekt redovisas på de följande
sidorna.

1.1. Tidigare forskning

Det finns redan idag forskningsresultat som beskriver yrkesmatematiken. En av de studier
som har ett innehåll som angränsar till min, har gjorts av Magajna och Monaghan (2003). De
har gjort en studie av matematikanvändandet vid design av formar för glasgjutning och
beräkning av dessas inre volymer. De har främst tittat på tre företeelser. En är hur
matematiken som används relaterar till skolmatematiken. En andra, vilken förståelse
teknikerna har för den matematik de använder. Den tredje är teknologins roll i
matematikanvändandet.
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För min studie kan man tycka att de två första företeelserna är de mest centrala. Dock anser
sig de båda (ibid.) ha visat att fokus ligger på teknologin och resultatet av arbetet.
Matematiken är ett tillämpat redskap i sammanhanget. Sammantaget menar de att
modellering, problemlösning och reflektion är viktiga mål för matematikundervisningen men
att dessa kunskaper sällan verkar användas i det vardagliga arbetet.

De (ibid.) konstaterar att teknikerna vid vissa moment i arbetet använder skolliknande
matematik. Men de finner inga tecken på att man förstår eller ens reflekterar över de
bakomliggande matematiska sambanden. Mycket av matematiken är också inbyggd i olika
program och verktyg, vilket ger den karaktären av en ”svart låda”. Data stoppas in, resultatet
kommer ut och vad som händer där emellan har man ingen kontroll över. Att matematiken
förflyttas in i redskapen är en iakttagelse som även Strässer (2004) har gjort. Strässers resultat
bygger på de studier han gjort kring butiksanställdas nuvarande och tidigare hjälpmedel.

Vidare har det också gjorts studier på sjuksköterskor (Hoyles, Noss & Pozzi, 1999), unga
torghandlare (Jurdak & Shanin, 1999), båtbyggare (Zevenbergen & Zevenbergen, 2004) och
bankanställda (Hoyles & Noss, 1996). Många av dessa forskare har undersökt situationer där
det visat sig att matematiken var av enklare natur (Matematikkurs A). Nilsson (2004) finner i
sitt examensarbete att endast ett fåtal av de av honom undersökta yrkeskategorier, förutom de
som avlagt forskarexamen, använder annan matematik än de fyra räknesätten, procent,
formler och statistik.

Jag vill undersöka andra arbetsuppgifter än ovanstående och på så vis komplettera bilden av
yrkesmatematiken. Vidare vill jag undersöka om och hur gymnasiematematik som är mer
avancerad än gymnasiets A-kurs förekommer i yrkeslivet och på så vis komplettera
ovanstående undersökningar.

1.2. Syfte

Studien syftar till att undersöka vilken gymnasiematematik som används inom ett antal
utvalda yrkesmässiga arbetsuppgifter. Matematiken som eftersöks är den som ingår i
gymnasiets B-D kurser. Dessa kurser är obligatoriska inom ett eller flera av gymnasieskolans
program. Vidare avser studien att undersöka på vilka sätt gymnasiematematiken används.

Dessutom vill studien ge en bild av omfattningen av matematikanvändandet i yrkeslivet.
Studien syftar alltså inte till att identifiera specialfall utan försöker hitta matematik som
används någorlunda frekvent i samhället.

1.2.1. Forskningsfrågor

1. Om gymnasiematematiken i kurs B - D används i yrkeslivet:
a. Vilka matematiska ämnesområden används för att utföra arbetsuppgifterna?
b. Vilka matematiska kompetenser används för att utföra arbetsuppgifterna?

2. Är de identifierade arbetsuppgifterna vanligt förekommande i samhället?
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2. Metod
Sammanfattningsvis används intervjuer, istället för observationer, eftersom dessa ger mer
information på kortare tid och ökar möjlig tillgänglighet. Undersökningsobjekt har
identifierats via behörighetskrav till program, utbildningsansvariga, allmänna efterforskningar
och litteraturstudier. Kontakter har tagits via e-post. Intervjuer har företrädesvis skett vid
fysiska möten i författarens geografiska närområde. Undersökningsramarna har byggts upp
utifrån ämnesmål för gymnasieskolans B-D matematik och Pedagogiska Mätningars
kompetensdefinitioner (Palm, Bergqvist, Eriksson, Hellström & Häggström, 2004).

2.1.1. Genomförande

Som underlag för denna studie har en kvalitativ metod med utgångspunkt i bandupptagna
djupintervjuer valts.

Intervjuerna utgick ifrån det undersökningsschema som upprättats och provats ut (bilaga 3).
Eftersom schemat innehåller både konkreta frågor och mer fria avsnitt med områden att
berätta kring, är den att betrakta som en semistrukturerad intervju.

Eftersom jag har varit anställd i Telecom-branschen kunde en före detta kollega användas i en
pilotstudie. Detta gjordes för att pröva undersökningskonceptet, mina färdigheter och
frågornas relevans och utformning. Utfallet av denna intervju analyserades sedan och frågorna
genomgick vissa förändringar, främst förtydliganden och konkretiseringar.

När undersökningsrekvisitan kändes tillräckligt komplett var det dags att skaffa tillträde till
övriga undersökningsobjekt, vilket beskrivs i avsnittet 2.1.2 Val av undersökningsplatser.

Två av de kontaktade företagen svarade omgående och tider avtalades. Ett annat avböjde med
tidsbrist som förklaring. Efter en tid, när det inte förväntades att fler skulle svara på den första
förfrågan, skickades ytterligare ca 10 förfrågningar ut, till företag som ej tidigare kontaktats.
Inget av dessa valde att acceptera en intervju.

Efter genomförd intervju försökte jag i vissa fall få kompletterande material från de
intervjuade. Detta gav dock inga goda resultat. Till största delen berodde detta på tidsbrist hos
endera parten. För att öka möjligheten till ett fullödig material uppmanas också de intervjuade
att återkomma till undersökaren i fall ytterligare insikter dyker upp efter intervjutillfället.
Detta gav dock inget resultat.

Med tanke på den forskningsmässiga dignitet ett examensarbete åtnjuter och den möjlighet till
kompensation för deltagande företag som finns att erbjuda, kändes möjligheten liten att få
tillgång till stora mängder av någons värdefulla tid. Tillgången till arbetsplatser är ett kritiskt
och vanligt problem (Zevenbergen, 2000). Därför ansades undersökningsschemat till ett
essentiellt minimum. Intervjuerna förväntades ta mellan 45 och 60 minuter, vilket de oftast
gjorde.

När man skall göra något man aldrig gjort förut är det värdefullt att ta del av andras
erfarenheter. Vid genomgången av forskningsfältet visade det sig att de flesta studier inom
området är grundade på observationer. En observation kan ge undersökaren tillgång till
matematiska aspekter som den yrkesverksamme inte reflekterar över. Magajna och Monaghan
(2003) vittnar om tilltänkta undersökningsdeltagande som hävdar att det inte alls använder
matematik men som ändå, vid observation, visar sig göra det.

Som kontrast till de etablerade forskarna använder lärarstudenten Nilsson (2004) en
kvantitativ metod för att kartlägga matematikanvändandet bland en mängd (58) yrkesroller.
Fördelen med att använda en enkät är just möjligheten att samla in väldigt stora mängder data
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på kort tid. Nackdelen är att det ur Nilssons (ibid.) arbete är svårt att utläsa hur avancerad
matematiken är inom ett visst kursmoment. Det blir svårt att skilja A och B-kurs statistik.
Annat som kan vara svårt att utröna är vilken typ av kompetens som används.

Som en gyllen medelväg mellan ovanstående metoder erbjuder en intervju, rätt använd, stora
mängder information på kort tid. Den kräver som tidigare berörts grundliga förberedelser.
Möjligheten att fördjupa sig i aspekter man upptäcker i efterhand är relativt liten. Däremot
kan möjligheten att få tillgång till en eller flera yrkesverksammas odelade uppmärksamhet
vara ganska god, om man jämför med en observation. Dessutom fanns intresse att kartlägga
flera olika yrkesverksamheter, till vilket tiden inte hade räckt om observationer skulle ha
använts. Samtidigt ger intervjun möjlighet till ett djupare material än t.ex. en enkät av den
typen som Nilsson (ibid.) använt.

2.1.2. Val av undersökningsplatser

Vilka läser gymnasiematematikens B-D kurs? Hur ser skolverket på gymnasiematematikens
användning i yrkeslivet? Cecilia Bergström, utbildningsråd på skolverkets enhet för
styrdokument,  påpekar att B-D kurserna endast är obligatoriska på de studieförberedande
programmen. Matematiken anpassas för vidare påbyggnad. Hon (ibid.) menar att det inte
finns någon direkt koppling till yrkeslivet utan att det i första hand är behörigheten till
universitetet som styr kursernas utformning. Denna information sammanföll med min ansats
att utgå ifrån de yrken som kan vara följden av universitetsutbildningar med B-D matematik
som antagningskrav. Således har behörighetskraven för några av de vanligaste
universitetsprogrammen kartlagts (bilaga 1). Denna tabell har varit behjälplig när diskussioner
kring potentiella undersökningsgrupper förts.

För att smalna av undersökningsfältet en smula kontaktades ett antal programansvariga (och
studierektorer, prefekter, osv.). De fick en förfrågan om information kring vilka av de yrken
de utbildar till som innehåller arbetsuppgifter av gymnasiematematisk karaktär. Trots en låg
svarsfrekvens framkom några bra tips (t ex kliniska fysiologer). Vidare har området
diskuterats i all upptänkliga sammanhang, allt från krogkvällar till släktträffar, för att samla in
förslag på undersökningsplatser.

Eftersom intervjuerna med fördel görs öga mot öga har i första hand författarens hemkommun
utgjort undersökningsområde. Detta har medfört större möjligheter att tillgodose tillfrågade
yrkesaktivas önskemål om mötestider.

Utifrån det grundläggande identifieringsarbetet kontaktades, till att börja, med ett 10-tal
företag. Företagen valdes utifrån kontaktbarhet och information från hemsidan.
Kontaktinformationen hittades via en sökning på alla företag i kommunen på GulaSidorna.
Kontakten togs per e-brev (bilaga 2) som innehöll en kort beskrivning av ärendet samt
bifogat; en formell förfrågan (bilaga 4) och en redovisning av undersökningsfrågorna (bilaga
3). Breven sändes till företagets officiella kontakt adress där sådan angavs. Annars
identifierades någon personalansvarig person via företagets hemsida, t ex kontaktperson för
lediga tjänster. Med i brevet fanns också en vädjan att vidarebefordra detsamma till en mer
korrekt instans om mottagaren ansåg ärendet ligga utanför vederbörandes ansvarsområde.
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2.1.3. Analysverktyg

2.1.3.1. Matematiska ämnesområden

Gymnasiematematikens B-D kurser är det studien syftar till att identifiera användningen av.
Målen för de berörda kurserna har hämtats från skolverkets hemsida. Dessa har sedan
komprimerats till undersökningsschemats (bilaga 3) ämnesområden som presenteras separat
nedan.

Tabell 1 - Matematiska ämnesområden

2.1.3.2. Matematiska kompetenser

Kursmomenten inom B-D kurserna motsvarar kunskaper som används för olika typer av
arbetsuppgifter. Ett sätt att beskriva detta som olika matematiska kompetenser, presenteras i
en rapport från Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar (BVM)  vid Umeå
universitet (Palm m.fl., 2004). Definitionerna på dessa kompetenser är en tolkning som gjorts
på BVM av den svenska läroplanen och kursplanerna i matematik för gymnasial utbildning:

Problemlösningskompetens

Med problemlösningskompetens menas att kunna lösa det vi här kallar problem, d v s uppgifter där
uppgiftslösaren inte har någon färdig lösningsmetod tillgänglig. Eleven behöver producera någon form av
(icke rutinmässig) kunskap, d v s tillämpa sina kunskaper på en för honom eller henne ny situation.
Huruvida en uppgift kräver problemlösningskompetens för sin lösning beror då inte bara på  egenskaper
hos uppgiften utan är beroende på kombinationen uppgift och uppgiftslösare. (s 9)

Algoritmkompetens

Med algoritmkompetens menas att känna till och kunna använda för kursen relevanta algoritmer. Med
detta menas att känna till och vid uppgiftslösning rutinmässigt kunna använda procedurer i ett eller flera
steg där alla stegen och den övergripande ordningsföljden för de ingående stegen är väl kända för
uppgiftslösaren. Varje steg i proceduren kan i sin tur ofta beskrivas som en sekvens av mera elementära
steg. Det innebär också att relevanta hjälpmedel som till exempel miniräknare behärskas. (s 12)

Begreppskompetens

Med begreppskompetens menar vi en förtrogenhet med innebörden av ett begrepps definition. Detta
inkluderar förmågan att definiera och använda innebörden av ett begrepp. För att få en tydlig bild av en
elevs begreppskompetens när det gäller ett visst begrepp så är det nödvändigt att använda ett flertal
uppgifter med olika infallsvinklar. (s 13)

Matematiska ämnesområden

Geometri

Sannolikhet och Statistik

Funktioner
- Icke-linjära
- Grafer

Ekvationslösning
- Faktorisering
- Numerisk

Logaritmer och talet e

Summor och serier

Differentialekvationer
- Första- och andragradsderivata.
- Grafer (max, min)

Trigonometri

Integral
- Primitiv funktion
- Numerisk integration
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Modelleringskompetens

Modelleringskompetens innefattar att utifrån utommatematiska situationer skapa och använda en
matematisk modell, tolka de resultat som den matematiska modellen ger när den används samt utvärdera
den matematiska modellen genom att klargöra dess begränsningar och förutsättningar. (s 17)

Resonemangskompetens

Med resonemang avses här en argumentering som sker på allmänna logiska och speciella ämnesteoretiska
grunder. Det inkluderar deduktiva resonemang där logiska slutledningar görs baserade på specifika
antaganden och regler, där den striktaste formen av resonemang kan sägas vara bevis. Det inkluderar
också induktiva resonemang där allmänna slutsatser nås fram till genom resonemang baserade på enskilda
iakttagelser av mönster och regelbundenheter. Det innebär att det i resonemangskompetensen ingår en
undersökande verksamhet av att hitta mönster, formulera, förbättra och undersöka hypoteser. Det
inkluderar också olika former av kritisk granskning, som t ex värdering av bevis och andra former av
matematiska argument. Resonemang ska kunna föras dels som en algoritmisk aktivitet med redan kända
argument och bevis och dels som en problemlösande aktivitet i nya situationer. (s 25)

Kommunikationskompetens

Med kommunikationskompetens avser vi här förmågan att kunna kommunicera om matematiska idéer och
tankegångar såväl i muntlig som i skriftlig form. Detta innebär att kunna ta emot och förstå information
med matematiskt innehåll och också att kunna producera och förmedla sådan information. Det betyder
bland annat att förstå matematisk terminologi och matematiska begrepp och att kunna använda dessa på
lämpligt sätt i en flervägskommunikation. (s 30)
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3. Resultat
Här presenteras resultatet av de intervjuer som gjorts. Det bygger främst på citat från
innehavaren av arbetsuppgifterna. De delar av intervjuerna som finns med i resultatet är
endast de som ansetts relevanta för studien. Till det har lagts en analys av innehållet i
uttalandena och i vissa fall förtydligande kommentarer. För att göra analysen lättillgänglig har
nyckelord så som kompetenser och ämnesområden kursiverats vid första förekomsten under
varje tredjenivåsrubrik.

3.1. Radiokommunikations och –mätnings ingenjör

3.1.1. Statistik

Här svarar den undersökte:

Ja, statistikdelen sysslar vi med i o m att om vi gör mätningar över ett stort område så behöver vi ha en
uppfattning om; räcker det med de här mätningarna eller måste vi göra mer mätningar. Det här med
statistisk konfidens och standardavvikelse och sådan formler använder vi för att verifiera de mätningar
som sker. Det är mycket kunder som har frågor och funderar jaha hur mycket måste vi mäta egentligen
för att kunna lita på det här?

Här förekommer olika statistiska begrepp, där standardavvikelse hör B-kursen till enligt
läromedlet Exponent (Gennow m.fl., 2003b). Kursmålen (Skolverket, 2000) benämner det att
”känna till och tolka några spridningsmått”. Däremot räcker utsagan inte för att styrka ifall en
begreppskompetens förekommer, eftersom den kräver kännedom om begreppens definition. I
en algoritmkompetens ingår att ”känna till och kunna använda för kursen relevanta
algoritmer” (Palm m.fl., 2004), vilket intervjuresultatet antyder bruk för. Då de i vissa fall får
”handräkna” de mätningar de gör.

En kommunikationskompetens behövs i de fall man måste förklara det statistiska innehållet för
sina kunder. Det kunderna också verkar vilja veta är ”hur mycket” man måste mäta. Det blir
då fråga om ett stickprov vilket ingår i B-kursen enligt Exponent (ibid.). Däremot återfinns
inte stickprov direkt i skolverkets kursmål, kanske indirekt genom att eleven skall ”kunna
planera, genomföra och rapportera en statistisk undersökning och i detta sammanhang kunna
diskutera olika typer av fel samt värdera resultatet”. För att kunna föra resonemang kring detta
krävs att man har förståelse får hur man statistiskt modellerar verkligheten, dvs. en
modelleringskompetens. Den kan i sin tur behöva omfatta en algoritmkompetens för
genomförandet av beräkningen. Det sistnämnda är dock ej styrkt av intervjun.

… vi presenterar ett konfidensintervall på det vi har mätt. Så att det finns inbyggt i verktyget de här
formlerna. Så det är inte sånt som vi sitter varenda dag och räknar utan vi presenterar det och att man
kanske behöver ha en känsla för vad som är rimligt och inte.

Känslan för rimligheten hos det statistiska materialet kan kopplas till
modelleringskompetensen som nämnts ovan. Ett förtydligande görs med härledning från
definitionen ”… använda en matematisk modell, tolka de resultat som den matematiska
modellen ger när den används samt utvärdera den matematiska modellen genom att klargöra
dess begränsningar och förutsättningar”.

Dock finns ett visst tolkningsutrymme eftersom det inte framgår med önskvärd tydlighet att
det är det matematiska som bedöms. I första hand tittar man kanske på resultatet och bedömer
det utifrån en tillämpningsaspekt. Ett hypotetiskt exempel: Värdet är rimligt eftersom inga
berg eller vatten finns som kan skapa extrem interferens i området. Då brukar värdet
erfarenhetsmässigt vara ca X.
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När det gäller statistik och hjälpmedel säger vederbörande så här:

Jo, dels använder vi Matlab, det kör vi mycket. Men sen är det ju funktioner, vi har ju ett ’statistiklib’ i
våra produkter, som gör beräkningarna åt oss. Men om man tittar på det som är den
utforskande/forskande delen av arbetsuppgifterna, då är det Matlab som gäller. Men är det i produkterna
då har man köpt in ’statistiklib’ som länkas med i produkten som gör jobbet åt en.

Användandet av hjälpmedel är tydligt i ovanstående citat. Denna typ av hjälpmedel är dock
inte refererad till i läromedel eller kursmål. Man kan därför knappast säga att en
algoritmkompetens i fråga om hjälpmedel med gymnasiematematisk anknytning är styrkt.
Användning av ett redskap som Matlab kan kräva att man är förtrogen med algoritmerna för
statistiska beräkningar. Vilket heller inte kan anses vara styrkt.

Statistikkomponenten i produkten har karaktären av en svart låda, d v s man har ingen
kontroll över hur den arbetar. Däremot är det uttalat att rimligheten hos resultatet och
kompetens att resonera kring detta är centralt i arbetsuppgifterna.

3.1.2. Logaritmer

Några uttalanden som behandlar ekvationslösning och formler:

… på ett sätt på någon nivå så gör man det ibland. Att man har en formel och så vill man ha ut en annan
variabel, en okänd variabel däri. Så kan man måste stuva om formlerna.

… det är mest för att kanske lösa ett praktiskt problem i labbet och man funderar på hur var det här
egentligen mätt och så vill man omvandla…

Algoritmkompetens används för att hantera formler. Algoritmkunskapen handlar främst om
algebraiska färdigheter i samband med logaritmer. Vilket ingår i kursplanens (Skolverket,
2000) mål att uppnå och i läromedel (Björk m.fl., 2000) för C-kursen. Företrädesvis sker
arbetet för hand med papper och penna.

Begreppskompetensen och främst med avseende på förståelse av logaritmen är central:

Den delen är det som vi framförallt jobbar med. Och det är ju väldigt tillämpat kan man säga. I skolan
fick man lära sig teorin om logaritmer.  Det är ganska enkelt i teorin att ta en ”10 log” en effektlog eller
en ”20 log” en spänningslog och sitta räkna och vrida litet grand på det. Men att gå därifrån till att i
praktiken mäta och förstå hur mycket 50 dB eller 100 dB eller –75dBm eller 1mW hur hänger det ihop
egentligen. Det, det är väl den stora skillnaden egentligen från skolan att skolan där tog man ganska lätt
på logaritmer men det är väldig svårt i praktiken att få en känsla för, det tar lång tid, innan man får en
känsla för hur mycket är 70 dB skillnad mellan två signaler.

Här beskriver den intervjuade hur viktigt det är att förstå logaritmens natur. Detta används för
att bedöma och utveckla olika mätmetoder och deras resultat. Är det t.ex. troligt att vi har en
viss storlek på fluktuationer i signalstyrka och hur påverkar det mobilsamtalets kvalitet?
Målet för kurs C (Skolverket, 2000) anger att man skall kunna förstå och använda logaritmer
vid t.ex. problemlösning.

Angående arbetets karaktär sägs följande:

… både i form av felsökning och form av nya funktioner nya features så är det utforskande, men jag
känner väl inte att tillämpningen av matematiken skulle vara utforskande på något sätt den är mera
rutinmässig. Den är inte svår utan det är mer att man har de här bakgrundskunskaperna och så tillämpar
man dem.

Detta kan man utläsa som att det finns behov av en viss problemlösningskompetens då arbetet
är av utforskande karaktär. Matematiken används för att utröna effekten av nya företeelser
och lösa problem i befintliga rutiner.
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3.1.3. Trigonometri
Där det kommer in är ju när man tittar på modulationsmetoder. … att man har a sin x + fi. … en
vågformsbeskrivning. Vi använder inte det men på den här radioskolan där var det ju det hela dagarna.
Och sen då måste man ju tillämpa det där och då tillämpar man det på en helt annan nivå än det vi sysslar
med. … skall man då beskriva modulationsmetoderna då skriver man upp det där och då gäller det ju att
komma ihåg att fasförskjutningen på en cosinus med 90 grader blir en minus sin, eller så där. De där
funktionerna är ju bra att ha i bakhuvudet. För om du kommer på en kurs och så känner du att de där det
kan jag ju eller har litet koll på. Då kan du som skippa den delen av kursen s a s du behöver inte tänka så
mycket: var det där rätt eller fel? Och så förstå mer hur den används, fokusera på förståelsen i stället för
att fundera på matten, tillämpningen i stället för det matematiska. Men däremot är det inget vi egentligen
räknar på förutom det vi gjorde på radioskolan. Så, men förståelsen är bra.

Utifrån detta konstateras att en trigonometrisk begreppskompetens har varit till nytta i arbetet.
Sedan verkar distinktionen ”räknar på” begränsa kopplingen till vilka användningar
kunskapen kan ha. Vågformsbeskrivningar kan behöva användas även vid vissa mätningar
med oscilloskop eller mätmetodsdiskussioner (enligt egen erfarenhet).  Då måste begreppen
användas för att tolka frekvens- och fasmodulerade signaler men inte ”räkna på” dem. Enligt
målen för kurs D (Skolverket, 2000) skall man ”kunna rita grafer till trigonometriska
funktioner samt använda dessa funktioner som modeller för verkliga periodiska förlopp”.

3.1.4. Integraler
Vi har kört något examensarbete för att ett par år sedan där vi höll på och integrerade och hade oss. Då vi
hade mycket djupa funderingar på hur vi skulle positionera oss inomhus, så där kom det väl litet till
användning men inte annars.

Kunskapen om integraler verkar inte kontinuerligt eller omfattande använd. För att kunna
integrera och ha sig krävs någon sorts algoritmkompetens. Dessutom verkar dessa ha brukats i
ett problemlösande sammanhang. Det är inte säkert att själva matematiken skulle ha varit del
av problemlösningen men det är troligt att den spelat en roll. Målen för kurs D förkunnar att
eleven skall ”kunna förklara innebörden av begreppet integral … samt kunna ställa upp, tolka
och använda integraler i olika typer av grundläggande tillämpningar”. Problemlösningen i
detta fall är mer avancerad än de grundläggande tillämpningar som målen anger.

3.1.5. Omfattningen

Den intervjuade är ensam om just de arbetsuppgifter han har. Men resultatet av arbetet ligger
till grund för en mängd andra arbetsuppgifter varför interaktion kring resultatet behövs. På
frågan om man kan resonera med sina kollegor kring resultatet av arbetet utan att blanda in
matematiken blir svaret:

 Det går det ju egentligen inte. Det beror ju på vilken nivå man diskuterar det.  Men när vi diskuterar
konstruktörer emellan då behöver man att det är fler som har den här känslan och har uppnått förståelsen.
Vilket det som tur är.

Alltså finns det på företaget en grupp som inte är direkt involverade i arbetsuppgifterna men
som har förståelse för dess innehåll och kan föra ett resonemang, med matematiskt inslag,
kring detta.
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3.2. Tandläkare och klinikchef

3.2.1. Statistik
Däremot statistik gör vi ju rätt mycket, där vi samlar in värden för olika förekomster av akuta skador.
Man kan säga att i dag så mäter vi hur många akuta som kommer till oss på en två veckors period. Sedan
relaterar vi det till det antal patienter vi haft. Vi skall ju eftersträva att det är så få som möjligt som
behöver komma till oss mellan kallelser. Vi har statistik på all vuxentandvård, hur många lagningar, hur
många skadade tänder. Vi vet till exempel att när jag började som tandläkare för tjugo dryga år sedan då
hade en 19 åring i [området] 14 lagade tänder. Idag har en 19 åring 3,4 lagade tänder. Det är mycket
statistik. Det är epidemiologi kan man säga uppföljning av tandohälsa, förekomst av vissa lagningstyper,
förekomst av … Det samlar vi in i vår dator som med en knapptryckning snabbt som attan ger oss den
statistik vi behöver.

Vi går på medelvärden oftast. Men vi tittar också på frekvensfördelning alltså om vi tittar på en årsgrupp t
ex 10 åringar. Hur många individer har noll (0) skador? Och så ser vi vars extremvärde är om de är 14
lagade tänder. Man kan få ett medianvärde också men vi räknar mycket medelvärde. Som många andra
områden så har vi ett område på 10 % där vi har extremerna, det finns även inom tandvården.

I läromedlet Exponent B Gul (Gennow, 2003c) förekommer begreppet ”frekvens” men det
används inte vid analys av statistikuppgifter. Varför frekvensfördelning får räknas till en
mindre eller mer avancerad statistik än den gymnasiematematiken förmedlar. ”Extremerna”
förekommer inte i kurslitteraturen, kvartiler gör det, men inte percentiler. Alla dessa faktorer i
citatet understryker dock en kännedom om begrepp och utförande av analys.

Statistiken används för att följa upp och planera verksamheten. Målen för kurs B föreskriver
att man skall ”kunna planera, genomföra och rapportera en statistisk undersökning och i detta
sammanhang kunna diskutera olika typer av fel samt värdera resultatet”. Det som saknas i de
undersökta arbetsuppgifterna är ett inslag av stickprov. Då hade det utan tvekan varit frågan
om B-kurs matematik. A-kursen betonar inte framtagandet av statistiken utan snarar att
”tolka, kritiskt granska och med omdöme åskådliggöra statistiska data”.

Huruvida kunskapen är av B-kurs kvalitet kan förtydligas genom att jämföra med
nedanstående uppgift från Nationella kursprovet i Matematik B 2002.

15.  När Stinas lärare meddelar klassens resultat på ett prov i matematik skriver lär aren på tavlan:  
 

Maximal poäng: 40p 
Medelvärde: 25p 
Median: 21p 
Antal elever som deltog: 29 

 
Stina har 25 poäng på provet. Hon påstår att antalet klasskamrater som har bät tre resultat på provet än hon 
har är lika många som antalet klasskamrater som har sämre r esultat än vad hon har.  

 

Avgör om Stinas påstående är sant eller falskt. Motivera varför.  (0/2)  

Medan å andra sidan, följande uppgift kommer från motsvarade prov för Matematik A:

9. Medelvärdet av fem olika  positiva heltal är 17 och medianen är 20. Hur stort kan det största av de fem talen 
högst vara? Förklara hur du har kommit fram till ditt svar.  (1/2)  

Alltså ingen solklar skillnad i kurserna när det gäller lägesmåtten, medel och median.

Det som i kursplanerna främst skiljer dessa statistikkunskaper, är att i B-kursen skall
lägesmåtten används med omdöme. Nedanstående citat anses utgöra grund för delar av ett
sådant omdöme.

O: När det gäller statistiken, diskuterar ni resultatet? Litar ni på det som är framräknat?
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T. Vi litar inte, vi är alltid skeptisk.

T: Om vi har för litet material, precis som med all statistik, blir det osäkrare. Vi är tillräckligt stor klinik
så att vi har tillräckligt. Vi ligger över hundra individer i varje grupp då statistiken väldigt säker. Annars
är det ju så att om man har en liten grupp som vi har i [område 2] om man får en eller två med väldigt
sneda avvikelser då får du väldigt dåligt medelvärde. Men ett medianvärde hade varit bättre där. Så att
man måste gå in och analysera på extremerna för att se. Du kan ju ha någon som har lagat 28 tänder, var
enda tand, och de andra har sammanlagt lagat två (2), så har vi i snitt en på varje om det är 30 personer.

Både i det förra och i detta citat framgår hur statistiken beskriver verkligheten. Den
modellerar klinikens vardag. Som klinikchef måste man ”utifrån utommatematiska situationer
skapa och använda en matematisk modell, tolka de resultat som den matematiska modellen
ger när den används samt utvärdera den matematiska modellen genom att klargöra dess
begränsningar och förutsättningar”. Modelleringskompetensen är tydlig i form av framtagande
av statistik i modeller där t ex akutfall relateras till totala antalet patienter. Även i det sätt man
analyserar insamlat data syns modelleringen. Man använder frekvensfördelningar och
extremer. Man tycker att 100 personer är ett tillräckligt underlag.

O: Kommunicerar ni statistiken

T: Ja, det tar vi upp regelbundet och den visas ofta i diagramform men även medelvärden. Jag
kommunicerar mest med mina anställda. Den korreleras mot utvecklingen. Jag kommunicerar sedan
övergripande mot min chef. Och mellan övriga verksamhetschefer diskuterar vi statistik.

T: På kliniken är det mot medarbetarna man kommunicerar. Där sätter vi mål utifrån den statistik vi har
på tandhälsa, så att vi blir bättre.

Ovanstående citat belägger behovet av en kommunikationskompetens. Som den uppfattas är
den i första hand verksamhetsfokuserad. Man använder statistiken för att följa hur
verksamheten fungerar. I det perspektivet blir avvikelser från den önskade utvecklingen
intressant och måste motiveras. Delar av förklaringen till ett avvikande medelvärde kan
återfinnas med analys av extremer som gör medianvärdet bättre än medelvärdet. Den typen av
förklaringar kan kommuniceras med utgångspunkt i statistiken.

Det den intervjuade också nämner är kommunikationen med överordnade. I den situationen
jämförs kliniken med andra kliniker. Här uttrycker den intervjuade en farhåga att man inte
alltid jämför samma saker. Det kan finnas skillnader i hur man på olika kliniker klassar vissa
företeelser. Detta ger enligt den intervjuade en skev bild av verksamheterna när de jämförs.
”Skit in, skit ut” är ett talande citat, som även kan kopplas till modelleringskompetensen.

Han talar även om att de lokala undersökningarna som de bara gör för sin egen klinik kan han
beräkna för hand eller i ett kalkylprogram. Kalkylprogram ingår i läromedlet Matematik 3000
(Björk, 2000) för kurs C. I princip har kalkylprogrammen samma funktioner för statistik som
finns i den miniräknare gymnasieskolan använder för statistikberäkningar. Förmågan att
hantera adekvata hjälpmedel är ett av gymnasiematematikens strävansmål (Skolverket, 2000).

Därför behövs en begreppskompetens och för statistiska undersökningar då man måste känna
till de statistiska begreppen och deras innebörder och definitioner. Även en
algoritmkompetens behövs för att med rutinmässiga procedurer lösa uppgiften att ta fram
statistiken. I denna kompetens ingår även förmågan att hantera hjälpmedel, vilken anses
styrkt.

3.2.1.1. Skolexempel

För att förtydliga den B-D matematik klinikchefen använder sig av har jag försökt konstruera
ett skolexempel som innehåller en situation klinikchefen kan tänkas möta.

En klinikchef vid folktandvården registrerar alla utförda behandlingar vid sina båda klinker.
Denna information används för att kontrollera hur väl verksamheten fungerar. För att följa
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upp hur tandhälsan ser ut jämför man mot föregående år. Hos 19-åringarna mäter man antalet
hål de lagat under alla år de besökt tandläkaren.

Statistik över antal lagade hål hos 19 åringar

År Område (klinik) Hål/Patient Antal patienter
2003 1 6,2 31

2 4,0 98
2004 1 4,1 32

2 3,4 103

De som arbetar inom folktandvården vill ständigt öka antalet individer som sköter sina tänder.

Frågor:

1. Vilka anledningar har chefen att vara nöjd med kliniken arbete?

2. Vilka svagheter finns hos statistiken? Hur kan man förklara förbättringen från 6,2 till
4,1 (hål/patient) på område 1?

3. Beskriv hur ytterligare statistiska mått (ex median) och diagram (ex lådagram) hade
kunnat användas. Beskriv också hur de hade kunnat göra tolkningen lättare.

3.2.2. Differentialekvationer

Följande citat kommer inte från någon fråga om differentialekvationer men svaret passar nog
bäst här. Jag anser att det är i luddigaste laget för att kunna påstå att det verkligen föreligger
något kompetensbehov i de nuvarande arbetsuppgifterna. Detta presenteras ändå eftersom
frånvaron av kompetensbehov kan behövas vid diskussionen av resultatet.

I utbildningen var det mest materialläran och farmakologin. I farmakologin räknade vi på
nedbrytningshastigheter på läkemedel och sådant. Men det gör jag inte nu. Vi räknade på hur fort de
halverades. Det är sådant vi bara får färdiga papper nu som talar om hur vi skall hantera (läkemedlen).

3.3. Teknisk chef

3.3.1. Geometri
T: Konkret, man kan börja med massbalanserning t ex när vi har ett vägbygge. För att slippa frakta
jordmassor osv., i onödan, så försöker vi rita upp det här, volymberäkna det och se hur skall vi flytta de
här massorna på bästa sätt. Där kommer det in mer än bara geometri. Det är trigonometri och det kan vara
en del ekvationslösningar också. Till det här, ska vi säga, har vi hjälpmedel i form av program så vi
behöver inte handräkna allting.

Vi använder AutoCAD för att egentligen gör en modell över hur det här ser ut. Och i AutoCAD kan vi
också få ut volymberäkningar osv. Men sen ska vi ju sätta ut det här i verkligheten också. Då mäter vi in
med totalstationer och det handlar mycket om vinklar och då är vi inne i trigonometri. Vi skall räkna ut
hur ser nuläget ut, hur ser det tänkta ut, hur ska vi flytta massor och hur ska vi plocka in massor. Där har
vi förutom AutoCAD där vi projekterar, ett program som hjälper oss med mätdata också. Förut satt man
och räknade vinklar och hur man skulle slå ut det här med en teodolit (instrument för utsättning av
vinklar, red. anm.). Nu är det så att säga datorbaserat.

O: Om ni skall bygga en väg modellerar ni den först? Ni ritar hur det ser ut nu?

T: Först mäter man in. Hur ser det ut. Då får du nuläget som du tar in i din programvara för att sedan
lägga in det nya. Då kommer det att vara någon liten skillnad. Då får man räkna ut vilken volym det är.

O: Man räknar ut hur många lastbilsvändor det är?

T: Du räknar kubikmeter jord och så kan man omvandla det i ton osv.
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Här har vi en geometrisk tillämpning. Volymberäkningen i sig kan man inte säga så mycket
om. Troligen är det någon typ av integral. Frågan är om den som hanterar projekteringen
behöver någon algoritmkunskap eller begreppskunskap i någon högre utsträckning än att man
vet vad volym är? Kan man ifrågasätta eller trovärdighetsbedöma modelleringen?

En begreppskunskap i fråga om vinklar tycks det finnas ett behov av. Nivån kan dock ligga
närmare kurs A, då det teoretiskt kan räcka med att veta vad en vinkel är och hur jag ställer in
totalstationen.

Det som återstår av faktiskt räknande skulle kunna vara hur många lastbilsvändor detta blir,
en A-kurs division, (totalvolym / flakvolym = antal vändor). Sedan blir tillämpningen mer
komplicerad än så, då vissa massor skall återanvändas, andra bytas ut, flyttas, fraktas bort
eller tillföras.

Ovan speglas ett förlopp med en mängd matematiska områden och kompetenser.
Matematiken är här ofta dold i de redskap som används. Det Strässer (2003) skriver om
butiksmatematiken verkar gälla även för vägingenjörerna:

In fact, mathematics (addition/subtraction of weights, calculation and addition of prices) is progressively
turned into algorithms, automated and integrated into machines (into ‘artefacts’, see below) and thus
hidden from the notice of those involved in the activity. If the job runs smoothly and routinely without
unfamiliar and unforeseen events (the worst case would be the breakdown of the electricity supply),
practitioners tend to rely on well-known routines for repetitive problems. These routines are often
implemented in tools (like machines for calculating, scales to read, charts to fill and the like). (s. 4)

Kommunchefen (som deltog vid denna gemensamma intervju) kommer med följande analys,
vilken ligger i linje med Strässers iakttagelser:

Men det är inte säkert att matematikkunskapen lyfts fram. När jag lyssnar på det låter det som det här vi
var rädda för inför millennieskiftet. Alla funktioner har inbyggda IT system trodde vi då. I dag har vi på
något vis inbyggd matematik i nästan allt. Så att det är ju bra om någon kan det men det är inte säkert att
väghyvelföraren behöver kunna det.

3.3.2. Linjära ekvationssystem
T: En till bit som är spännande. Trafikflöden. För att simulera en framtid så måste vi lägga in en mängd
parametrar. Vad händer när det byggs ett köpcentra hur kommer trafikströmmarna att flyttas? Vi måste
lägga in en viss trafikökning som vi prognostiserar från år till år. Sedan måste vi lägga in uppgifter på
vägbredder, framkomlighet det är på de här kartorna. Det här handlar om en väldig ekvationslösning och
beräkning för att se hur kommer det här att se ut om 20 år. Och om vi gör en förändring i systemet hur
påverkas det övriga systemet då? Vi kanske minskar ned en gata vad händer med en annan gata? Det är
sådana simuleringar vi kan göra på ett helt annat sätt i dag med hjälp av matematiken och
dataprogrammen som kan hålla reda på alla de här datamängderna.

Åter ett exempel på hur man kan uppleva ett matematiskt sammanhang som tydligt. Den
konkreta matematiken är dock dold, dels i instrument dels i en nivå som chefen inte har direkt
insikt i.

Ja man kan säga så att det finns fall då man tittar på ett flöde i ett ledningsnät då man sätter upp en
exceltabell där man testar olika flöden förhållandevis till olika ledningar och deras egenskaper. Då får du
fram vart man hamnar när det gäller ledningsdimension. Sedan har varje ledningsmaterial olika
ledningskoefficienter som spelar in. Då sätter man upp en tabell där man kan se var man får bästa
förhållandet. Där lägger man oftast in ekonomiska bitar också, vad materialet kostar. Från både flöden
och kostnader ska man hitta något bästa läge.

Här är det mer eller mindre omöjligt att göra en vettig bedömning eftersom informationen är
på en allt för övergripande nivå! Det verkar troligt att man kan åskådliggöra dessa
beräkningar i någon typ av linjärt ekvationssystem. Det skulle i så fall vara B-kurs, enligt
kursmålen.
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3.3.3. Integraler

Ett mer konkret exempel, från bestämningen av avsänkningen i en grundvattenbrunn, är
nedanstående ekvation. Dock lämnas ingen ytterligare information om hur den används eller
vad parametrarna representerar. En kvalificerad gissning skulle vara att det behövs en viss
algoritm och modelleringskompetens för att begagna sig av den. Algoritmkunskapen används
för att kunna sätta in rätt värde i rätt parameter. Modelleringskompetensen behövs dels till
föregående manöver och dels för att bedöma resultatet av beräkningen. Detta är dock inte den
typ av grunder som denna undersökning önskar dra slutsatser på. Däremot motsvarar själva
integralen en något mer avancerad matematik än den som återfinns i B-D kurserna. Där
förekommer sällan integraler mot oändligheten eller komplicerade kvoter av nedanstående
slag.

∞
Q e-x Q

s =  h0 – h =  --- --- dx = ---- W(u)
4πT ∫ x 4πT

u

Formel 1 - Grundvattennivå

3.3.4. Statistik
Som exempel på sannolikhet och statistik har vi ett eget laboratorium där vi mäter föroreningsgrad av
vatten och där är det en del beräkningar när det gäller sannolikhets statistik. Redovisning av
osäkerhetsfaktor på mätningar.

Han konfirmerar att man använder konfidensintervall och att det rör sig om
s t i ckprovskon t ro l l e r . Det senare kan kopplas till statistikundervisningen i
gymnasiematematikens B-kurs (se tidigare analyser). Nedanstående tyder på att en
Begreppskompetens  och algoritmkompetens med avseende på stickprov finns hos
processingenjörerna.

O: Vem har den statistiska stickprovskompetensen?

T: Det är processingenjören som har det. De kan se i fall det är någon avvikelse och i fall man måste ta en
ny serie och då ge dom orderna till laboratoriet.

Någon måste alltså avgöra i fall de tagna proverna på ett godtagbart sätt modellerar den
verklighet som man försöker beskriva. I detta ligger att bedöma hur trovärdig modellen och
resultaten är. Där av kan man utgå ifrån att processingenjören besitter och använder en
modelleringskompetens. Detta understryks av det faktum att vederbörande bidragit med
följande text där bland annat testfall använts för att verifiera en modell:

För en hel del metoder/parametrar finns resultat ifrån breda koncentrationsområden. Om resultat finns vid
tillräckligt låga halter (halter som ligger nära detektionsgränsen) skulle man kunna anpassa en funktion
till dessa data. En första ansats vore att formulera mätosäkerheten som summan av mätosäkerheten vid 0
S0 (standardavvikelsen vid 0;bruset) plus en annan del av mätosäkerheten S som inte är brus och som vid
optimalt mätområde (där det relativa felet är ~konstant) med god approximation är S » Stot =
cv%optimalt· Halt/100 (man försummar bruset) d.v.s. den totala mätosäkerheten vid en godtycklig halt är

Stot= S0 + S = S0 + cv%optimalt· Halt/100

eller om man vill räkna med relativa fel och procent ( 100 t medelvärde vikelsen standardav % _ = cv )

Stot/Halt·100= 100·S0/Halt + cv%optimalt eller cv%Halt= 100·S0/Halt + cv%optimalt

Om man istället för Halt använder 1/Halt som oberoende variabel blir detta en linjär funktion. Detta
visade sig stämma bra för ett antal testfall. D.v.s. genom att plotta variationskoefficienten för en
metod/matriskombination mot inverterade halten kan man få S0 (standardavvikelsen vid 0; bruset) som
lutningen/100 och cv%optimalt som interceptet på ”y-axeln”.
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Utan att egentligen förstå de olika beteckningarna kan man av sammanhanget och formlerna
dra slutsatsen att det rör sig om en tillämpning av statistik som är mer komplicerad än den
som ingår B-D kurserna. Standardavvikelsen är del av B-kursen (Gennow m.fl., 2003b),
relativa felet är det inte. En algoritmkompetens i fråga om omvandling av statistiska formler
tycks belagd. Vidare anses att kunskap om funktionsbegreppet och hur variabelberoendet
åskådliggörs i en graf, finns att utläsa ur beskrivningen. Det motsvarar främst en
algoritmkompetens. B-kursens funktionskunnande beskrivs av Skolverket (2000) bl.a. med
följande ordalag: ”kunna ställa upp, tolka och använda några icke-linjära funktioner som
modeller för verkliga förlopp”

Dessutom är ovanstående bevisligen kommunicerat (även om undertecknad inte förstår riktigt
alltihop).  Den föregående verksamhetsbeskrivningen tyder på att processingenjören måste
kunna kommunicera metoder till underställda och resultat till överordnade, men kanske inte
specifikt de matematiska aspekterna. Det kan i sin tur bero på den kompetens övriga har att
mottaga sådan information. Men ett rimligt scenario i den ekonomiska åtstramningens dagar
vore att processingenjören begär extra eller mer omfattande mätningar. Chefen behöver ett
motiv för att rättfärdiga den ökade kostnaden. I det läget kan man ta stöda av matematiska
argument, som t ex att de tidigare mätningarna har för hög varians, i ordalag anpassade till
mottagarens matematiska förmåga. Det är troligt att det i dessa lägen behövs en statistisk
kommunikationskompetens.

3.4. Kommunchef

Kommunchefen beskriver sin verksamhet:

Vi möter ganska mycket finansieringsfrågor. Vi ska låna ihop 5-6 miljarder. Vi har det i lån i dag i
kommunkoncernen som det heter. Då har vi en stor marknad som alltid erbjuder den fiffigaste
finansieringslösningen. Men där vill vi alltid kunna veta att vi faktiskt betalar den lägsta räntan. Många
kallar det hyr billigt hos oss. Och då frågar man vad det är för ränta i det här hyrköpet. Nej det är ingen
ränta säger de. Då vet man att den är oftast är väldigt hög. Och då måste man alltså veta vad man
egentligen håller på med. Så att vi har väl delvis vidareutbildat ekonomer så att de är stjärnor på att räkna
på finansieringskalkyler eller på offerter.

3.4.1. Summor
Den här är jättegammal. [Ser ut som en miniräknare] Den kan visst 14 språk, portugisiska och annat. Men
den är en rackare på att räkna ut leasing och sådant. Den har helt färdiga program, annuitetslån, leasing
och effektiva räntor. Om du betalar ränta varje månad och den är bara 3,50 vad är den effektiva räntan? Ja
den är 3,77 eller nåt sånt där. Men säga hur det går till är det inte så många som vet?

Här tilläggs att den ovan nämnda apparaten varit del av en fortbildning han deltagit i. Enligt
egen utsaga har han dock ingen direkt insikt i matematiken bakom annuitetslånen. Han litar på
att de anställda ekonomerna och räkneverktyget gör jobbet rätt. Huruvida hjälpmedlet alltid
gör rätt återkommer senare i stycket.

Här följer en sekvens där chefen beskriver sitt förhållande till hyrköp. I beskrivningen
framgår det att han tycker att det är lätt att kalkylera kostnaderna för ett hyrköpsavtal men att
han inte är bekant med matematiken i beräkningen. En tolkning av detta är att insikten i
tillämpningen och förståelsen för den ekonomiska modellen är god. Huruvida den
ekonomiska modellen också framstår som matematisk är oklart. Ändå tycks det som om en
modelleringskompetens på något vis lurar i vassen, om uttrycket ursäktas. Jag uppfattar det
som att någon annan än han själv utför de faktiska beräkningarna. Vilket verkar rimligt.

Chefen: Det blir att bryta ned en offert och se vad är det här. De säger att det är det här men vad är det
egentligen. Om vi säger att vi skall placera pengar någonstans och så säger dem att vi har en
ränteindexobligation på x %. Då vill vi gärna räkna ut hur mycket vi betalar för att de hanterar det här.
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Olof: Räknar man ut vilka kostnader det blir på sikt? För då kan det bli en exponentialfunktion… När
man räknar ut det där vilka beräkningar använder man då?

C: Jo delvis att du ritar ned hur de tänker på något vis och det är mer utredande egentligen. Vad är det de
har? Hur räknar de, vad har de för kalkyler? OK, vi kör det här men då vill vi prata vår marginal.…

… Vi måste kunna räkna vill jag säga. Men jag vet nästan inte vilket räknesätt det är för den här
marknaden den hittar alltid på nya modeller. Sen är det väldigt enkelt att räkna på det här, vad kostar det
ena eller andra alternativet. Det allmänheten råkar ut för: I dag så kan man ju köpa en bil och den kostar
bara 995 kr per månad. Sen står det att restskulden efter säg 72 månader den är 296 000. Då kan du börja
räkna vad du har betalt för egentlig ränta. Både hur hög och hur mycket ränta du har betalt.

O. … måste man ställa det i proportion till vad jag hade fått för ränta på de här pengarna om jag hade haft
de här pengarna innestående på banken själv.

C. Ja, det räknar vi på. Att vi leasar bilarna det beror egentligen på en sak dels att vi har hög
kreditvärdighet så att vi får låg ränta i leasingkalkylen, det är att annuitetslån. Sen kan man lyfta halva
momsen, jämfört med om man köper en bil. Då går den kalkylen ihop med lite marginal.

Bevisligen arbetar han och upplever sig delaktig i en värld där C-kurs matematiken spelar en
stor roll. Kunskapen om den tillämpade annuiteten tycks vara god. Vederbörande kan förklara
tillämpningen på ett sätt som gör matematiken uppenbar för den som kan sina
exponentialfunktioner och geometriska summor. Detta är att jämställa med ”förtrogenhet med
innebörden av ett begrepps definition” dvs. en begreppskompetens m a p annuitet som ingår i
Matematik 3000 (Björk, 2000b). Däremot är det otydligt om det behövs en
algoritmkompetens, då han sällan räknar själv. Om han gör det, används ett hjälpmedel som
inte ingår i gymnasiematematiken.

En modelleringskompetens fyller en viss plats bland den tillämpningsintensiva kunskap
vederbörande innehar. För att utgå ifrån Palm m.fl. (2004): ”… utifrån utommatematiska
situationer skapa och använda en matematisk modell, tolka de resultat som den matematiska
modellen ger”. Att skapa är det inte frågan om i detta fall men väl att använda. Fokus för hela
hans yrkesmässiga inblandning i beräkningarna ligger på tolkningen av resultatet. Kan affären
tillstyrkas? Därför anser jag att modelleringskompetens med avseende på annuiteter behövs i
detta yrke.

Vidare behöver detta kommuniceras till vederbörandes medhjälpare och uppdragsgivare. ”Det
betyder bland annat att förstå matematisk terminologi och matematiska begrepp och att kunna
använda dessa på lämpligt sätt i en flervägskommunikation” (Palm m.fl., 2004). Han säger att
det endast är kommunledningskontoret som får sluta leasingavtal. Detta beslut måste fattas
och kommuniceras utifrån delvis matematiska motiv som t ex att man måste kunna räkna ut i
hur stor skuld man sätter sig om man ingår ett avtal. Därför behövs en
kommunikationskompetens med avseende på annuitet.

En annan iakttagelse är hur delar av beskrivningen bygger upp ett ganska gott underlag för ett
typiskt skolexempel med sina räntor, annuiteter och restskulder. I slutändan verkar dock
momsen vara den avgörande faktorn.

Vi kunde inte förstå varför den här [kalkylatorn] inte stämde med att stort antal leasingföretags offerter.
Då fick vi veta att det finns amerikans och europeiskt modell för leasing. Den första varianten innebar att
man aldrig amorterade på annuitetslånet vi första inbetalningen. Då stämmer det aldrig. Då måste man via
formeln upptäcka vad är det som skiljer. Så då bytte vi. Det var verkligen praktiker arbete. Men vi visste
inte vem vi skulle ringa och fråga. Vem kan amerikansk leasing? Det blev att testa och sätta in i
formlerna. För oftast vet inte säljarna själva vad de säljer. Vi vill ha det övertaget att de känner att vi kan
mer än dem. De vet bara att det kostar så här mycket.

Det man kan sluta sig till är att åtminstone en person på avdelningen har en sorts
problemlösningskompetens i fråga om exponentialfunktioner och summor. Alternativt har
vederbörande en förmåga att systematisera sitt knappande på räknedosan. Kanske hade någon
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bara tur. Beskrivningen av företeelsen visar tecken på problemlösning av ny och icke-
rutinmässig karaktär. Därför anses även en resonemangskompetens förekomma, då det kan
innefatta: ”[U]ndersökande verksamhet av att hitta mönster, formulera, förbättra och
undersöka hypoteser.” (Palm m.fl., 2004)

3.4.2. Statistik
 Sen något vi måste kunna det är att granska statistik. Det är många som kommer och säger att ett
förhållande är på ett visst sätt. Ett stort sådant område är statens system för utjämning av kostnader och
intäkter. Det heter på svenska skatteutjämningssystemet för svenska kommuner. Det är en 18 – 19
områden man tittar på och försöker hitta en standardkostnad och sedan räkna ut hur varje kommun
förhåller sig till den. Och vem som skall skicka pengar till vem när man skall jämna ut skillnader i
kostnader och i behov. Där finns det mumma för en matematiker jag kan rekommendera en statlig
utredning.

Som chefen beskriver handlar arbetet om att bemöta de modeller som ställs upp i olika statliga
utredningar. Nedanstående är ett utdrag ur det vid skrivande stund senaste
skatteutjämningsförslaget. Tanken är att på detta vis ge en beskrivning och bakgrund till
chefens arbete och studiens tillhörande analys. Först visas formler där själva uttrycket
matematiskt kan betecknas som A-kurs, se avsnitt om formler i Gennow (2003a). Dock krävs
en avancerad modelleringskunskap för att ta fram dem vilket inte har med intervjun att göra
annat än att litet av den modelleringskompetensen måste finnas hos dem som skall tolka
uttrycket i det tillämpade fallet. Sedan demonstreras ett klipp ur texten för att åskådliggöra det
officiella statistiska resonemanget i utredningen, som chefen och hans medarbetare har att
begripa och hantera.

Formel 2 - Inkomstutjämning

Formel 3 - Utjämningsgrad

Figur 1 - SOU 2003:88, s. 134
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Olof: Då granskar ni den utifrån…?

Chefen: Jo utifrån att vi, innan en sådan här lag, för det är en lag tillslut, antas så får Sveriges alla
kommuner och i vårt fall då också de politiska partierna fattar beslut i riksdagen. Vi är en del i den
opinionsbildningen. Då är det väldigt bra om vi kan säga att här har ni räknat fel.

O: Har ni något konkret exempel, där ni anser att man har räknat fel?

C: Ja , det är väl den analys man gjorde av kostnaderna för individ- och familjeomsorg. Man bygger det
hela på regressionsanalys. Då vet de väl förmodligen inte vad de gör men de försöker hitta ... .

Här beskriver han regressionskurvan, och ritar några kommuner långt utanför funktionslinjen.
Inte lika återhållsamt som förebilden (nedan) men då har den en ganska tillrättalagd gradering
av framförallt y-axeln.

Figur 2 - Regressionsgraf

C: För oftast råkar vi ut för att de som kommer med statistiken de vill ju något. De vill ju bevisa att de har
rätt. Då säger de att det är ju väldigt bra det. Det  är 45% .. vad heter det … Nu har jag glömt vad det
heter. Spridningsmått var väl ett och det fanns några andra begrepp där.

Ordet han söker är nog förklaringsgrad. Det han försöker beskriva är varians. Varians är ett
spridningsmått som ingår i B-kursen (Gennow, 2003b & 2003c). Han är i detta fall nära att
besitta en begreppskompetens. Det är rimligt att anta att vid tiden för arbetet med utredningen
behärskade han säkert fler termer med tillhörande effekt på regressionsmodellen, således en
något bedagad begreppskompetens. Vilket kan vara ett tecken på att vissa kunskaper
fluktuerar beroende på med vilken periodicitet de är aktuella och användbara.

Chefen: Men om man får det uppritat och som vi har gjort, räknat på varje kommun. Då ser man att i
Arvika innebär det 3000 kronor fel och ena hållet och i Norsjö 2000 kr åt andra hållet och det kan ju inte
vara något bra det där inte. Då handlar det om att förpacka det här i någon sorts propaganda eller
lättfångat eller lättförståeligt material. Vi kan väl ändå inte ha det så här. Då är det inte matematik då är
det väl demagogi eller …

Olof: Man hittar en varians som är för hög, en oönskad avvikelse. Man ser att det är 3000 kr fel i Arvika.
Härleder det till att man angriper statistiken och säger att ni bygger ert argument på felaktig statistik?

C: Jaaoah, framför allt att den matematiska formeln för det här den är inte värt någon ting.

C: När man skulle försöka förklara kollektivtrafiken i svenska kommuner och landsting. Då försökte man
hitta samverkande variabler mellan storstädernas kostnader och antal … Det blev en ekvation som var så
här lång (visar med händerna). Det kommer ut ur någon datamaskin om jag förstår det här. Och den blir
roten ur befolkningen som bor på öar gånger osv. Då fick de en ekvation och en lutning på kurvan så här
(visar). Den har vi malt ned så gott vi har kunnat.
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Det råder inga tvivel om att modelleringskompetensen är en stor hjälp i chefens roll. Det
handlar då främst om att tolka och utvärdera resultatet av den matematiska modellen.
Ovanstående angränsar också till resonemangskompetensens förmåga att ifrågasätta och
utreda hypoteser och matematiska argument..

Olof: Just det! De som sitter och mal det här vilken utbildning har de?

Chefen: Ja, dels är det ekonomer i vår eget … någon statistiker. Sedan har vi också anlitat konsultbolag
litet grand för att öka tyngden i argumentationen. De som finns där vet jag har doktorerat. Det är bra att
det står på omslaget när man lägger fram det.

O: Bevisligen har du också en förståelse. Du har ju förklarat det för mig.

C: Jaa … Det är mitt jobb att förklara sådant här för min styrelse. De är folkvalda och inte matematiker.
Riksdagsmän behöver heller inte vara matematiker. Men vi måste på något enkelt begripligt sätt …

O: konkret hur går man tillväga?

C: Jag tycker att det i grunden måste handla om någon sorts förståelse: Vad är det vi pratar om. Skall jag
kunna förklara att den här finansieringslösningen den är på tok för dyr. Men all säger att det kostar bara
995 per månad. Då måste jag kunna lyfta fram vad det egentligen handlar om. Att vi har kvar hela
skulden fast vi betalt sju år. … Det är lätta att göra en kalkyl om du skall skriva av ett tält på 3 år mot ett
hus som kanske stiger i värde. Då måste du förstå hur du kalkylerar. Så det finns nog en del matematik i
det där.

Det finns, i chefens vokabulär, inget tydligt samband mellan orden kalkyl och beräkning. En
kalkyl verkar vara en bedömning av de i sammanhanget ingående faktorerna, deras relationer
till varandra och till jämförbara data. I kalkylen väger också kunskapen om tillämpningen
väldigt tungt. Återigen ställer han knappast själv upp en modell eller beräknar den. Han har
medhjälpare som tillämpar modellerna i sina beräkningar. Däremot kan han tolka och
utvärdera dessa.

… en stor finansieringslösning för ett kraftverksbygge för en miljard. Då vill jag se formeln.

En tydligt uttalad arbetsuppgift är att kommunicera det framräknade underlaget för
uppdragsgivare. Detta innebär att först bryta ned de beräkningar och statistiska
förklaringsmodeller som medhjälparna tar fram. Sedan skall detta kommuniceras till
uppdragsgivaren. Kommunikationskompetensen blir en flervägskommunikation med
förståelse för matematiska begrepp och tillämpningar.

3.4.3. Derivator
Jag var ut och tittade på Reutern. Vi har nu fått en ny. Den bygger än mer på det vi har sagt förut. Att nu
finns formlerna inne i programmet. Tidigare har vi stoppat in dem själv. Men efter som den är ny för
dagen har vi inte hunnit aktivera allt. Vi blir mer i händerna på maskiner och annat. Förhoppningsvis rätt
programmerade.

Analysen känns överflödig. Han behöver bara vet att skärmen talar om när ränteutvecklingen
är gynnsam för upplåningar. Operatören som tidigare ställde upp vissa villkor, kommer i
framtiden bara att behöva bedöma utfallet av dem. En utveckling som ligger i linje med det
som Strässer (2004) iakttar.

3.4.4. Omfattning

Båda de intervjuade kommunala cheferna representerar arbetsuppgifter som återfinns i
Sveriges 290 kommuner. Det är rimligt att anta att de utförs av en (1) eller flera personer
beroende på kommunens storlek.
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3.5. Utbildare, elkraft

I den intervjuades arbetsuppgifter ingår för närvarande bl. a att utbilda diverse branschfolk i
många olika områden inom elkraft och kraftbolagsverksamhet. Den nyligen presenterade
nätnyttomodellen (Larsson, 2004) framstår som det mest centrala just vid tillfället för
intervjun.

3.5.1. Sannolikhet
Konfidensintervall och de delarna, i en del kurser som jag har gått, där har man haft anledning att förstå
de statistiska sambanden för att tolka tillämpningen. … Jag jobbar med energimätning och där kommer
det in. … Vi är tvungen att kontrollera mätarna att den visa rätt och det är då det sägs att den skall visa
max 5% fel. Det är framför allt när man har mer komplicerade mätsystem som har flera delar. … Det
räcker i och för sig med att kontrollera hushållsmätaren. Då vet du att det är ett fel i mätningen. Men det
instrument jag mäter med måste vara noggrannare. Och det instrumentet skall i sin tur vara provat mot
ytterligare ett noggrannare instrument. Det är där man säger att mätinstrumentet har en osäkerhet på, säg
+- 1%. Då skall man lägga till det. Det kan vara så att uppkopplingen ger viss osäkerhet. Mätledningars
längd kan komma in och skapa små element av osäkerhet.

I den roll han har krävs det en begreppskompetens med avseende på sannolikhet för att förstå
sambanden inom energimätning. Svårighetsgraden på sannolikhetssambanden ligger däremot
utanför gymnasiematematikkurserna.

… Det är ytterst sällan att någon sitter och räknar med dem men man måste förstå begreppet. Och kunna
sätta in sina värden och räkna ut det här rotuttrycket (se nedan). Men man har ju också utvecklat
hjälpmedel så att man säter in sina värden och så får man ut resultat. Man funderar alltså inte så mycket
på innehållet. … Mycket av det här ligger inlagt  i dataprogram.

Total Mätoriktighet = k * √ ( ( Osäkerhet_1 / 3 )2 + ( Osäkerhet_2 / 3 )2 + ( Osäkerhet_3 / 3 )2 )

… Vi har fått en alldeles ny kille han behärskar det. Men jag tror att det finns några äldre som givetvis
inte har den skolunderbyggnaden … de har inte gått gymnasiet.  De har i princip en mall där det står att är
värdet högre än så då godkänns det inte. … De kan jobba med det här utan att veta men då får de ju lära
sig det här rent mekaniskt.

Det skulle ha kunnat röra sig om en algoritmkompetens i fråga om formler, vilket är A-kurs.
Som han beskriver, är det dock ingen som behöver kunna någon algoritm eller ens förstå de
bakomliggande sannolikhetssambanden.

Man kanske tidigare mer tillämpat schabloner och tumregler. Tumregler har varit väldigt vanligt. Men
med en hårdare tillsyn från myndigheternas sida. Vi är monopolverksamhet när det gäller nät. … Ur
kundens synvinkel ska vi inte ta ut mer avgifter än vi absolut behöver för verksamheten. Där tror jag att vi
tvingas räkna noggrannare på våra nät.

Det som tidigare var schabloner, tabeller och tumregler tvingas bli noggrannare beräkningar.
En utveckling som tål att begrundas i Strässers (2004) anda. Vilket jag också avser att göra i
diskussionsavsnittet.

3.5.2. Koordinatgeometri

Vid intervjun beskrivs ingående en metod för att hitta den elektriska tyngdpunkten.
Beräkningen bygger på mekanisk tyngdpunktsberäkning och går ut på att varje
energiförbrukare har en ”vikt” och en x och y koordinater utifrån vilket en sorts medelpunkt
räknas fram. Man multiplicerar massan med avståndet från origo längs varje axel.

Detta är dock inget han räknar på. Att det kommer upp under intervjun beror på han gjort
djupdykningar i nätnyttomodellen (Larsson, 2004) för att förstå de bakomliggande
sambanden. Det visar dock på en begreppskompetens inom koordinatsystem (A-kurs)
eftersom man måste kunna läsa ut elementens positioner på koordinataxlarna. Sedan räknar
man även ut avståndet till origo vilket kan hänföras till koordinatgeometri (Gennow, 2003c).
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Detta är dock ett specialfall och därför kan ingen specifik B-D kurskompetens styrkas.
Ovanstående ger däremot en god grund att påstå att det finns ett behov av en
modelleringskompetens med avseende på en allmänmatematisknivå som stundtals kan omfatta
gymnasiematematikens kurs B-D. För att förstå modeller och nya föreskrifter inom
elkraftområdet behöver även en problemlösningskompetens av samma allmänmatematiska
karaktär användas. Detta eftersom vederbörande i sin beskrivning av det angreppssätt med
vilket han tränger in i nytt material ”behöver producera någon form av (icke rutinmässig)
kunskap, d v s tillämpa sina kunskaper på en för honom eller henne ny situation” (Palm m.fl.,
2004). Här tangeras också den problemlösande delen av resonemangskompetensen eftersom
man måste använda ”kritisk granskning, som t ex värdering av bevis och andra former av
matematiska argument. Resonemang ska kunna föras … som en problemlösande aktivitet i
nya situationer” (ibid.).

Vidare är naturligt vis resultatet av dessa ansträngningar inget värt om det inte kan
kommuniceras till dem som deltar i utbildningar eller konferenser.

3.5.3. Annuitet och Ekvationssystem
… Ganska många använder. Här har vi kostnader. Det har kommit väldigt mycket nu. Man skall räkna ut
LCC kostnad dvs. lifecycle kostnader. Där kommer det då att man skall räkna framåt. En enstaka
betalning i framtiden då går man in i en sådan här tabell. Ibland kanske du får formeln given och då får
man slå in den på sin räknare eller på datorn. Det tillämpar man rätt ofta. Vi kör många kurser där det här
är med. Gör man en livstidskostnad så kan man konstatera att man har en investeringskostnad i dag. Och
kanske vart 8:e år så måste vi göra en besiktning. Vissa typer, luftledningar med högspänning, måste vi
besiktiga varje år och för det har vi en kostnad för varje år. Men vi kanske skall gå in och göra enstaka
grejer då måste man titta på det här: (slår upp) ”enstaka betalningar” och förstå sambanden.  Sedan kan
det vara så att jag måste betala varje år en underhållskostnad jag skall göra varje år får jag ur ett sådant
här samband. Sedan har vi kapitalkostnader, annuitet, att man betalar lika stora belopp varje år eller varje
månad, ränteamortering på ett lån. Det använder vi också för att titta på kapitalkostnad. I
nätnyttomodellen används det här också. Då säger man att man har en kalkylränta, ofta en real kalkylränta
där man tar bort inflationen. Där använder man 40 år som avskrivningstid. Men för det finns det en tabell.
Man behöver inte räkna en sekund. Men man måste sätta in saker i sitt rätta sammanhang och förstå.
Sådant här kan man komma in i nu och då. Om jag har jämförande investeringar. Skall jag gräva
jordkabel från punkt A till punkt B eller skall jag bygga luftledning med stolpar från A till B då måste jag
titta på de här sambanden för att göra en komplett livstidskostnadskalkyl. Många gånger på
projektingenjörsnivå, tekniker måste också använda kronor och ören.

Här ovan beskrivs flera förlopp som innehåller C-kursmatematik knuten till
exponentialfunktioner och summor via bl. a annuitetsbegreppet. Sedan görs en kostnadskalkyl
där olika ledningsalternativ vägs mot varandra. Vilket kan beskrivas som ett ekvationssystem.
Om det görs är dock oklart. En svag begreppskompetens kring annuiteter verkar
projektingenjörerna behöva. Då de måste vara bekanta med innebörden i begreppen och förstå
när en viss tabell eller formel skall användas. Ur samma argument kan en viss
modelleringskompetens styrkas, framförallt med avseende på att använda modeller för
kostnadsberäkning och tolka resultat av dessa. En viss algoritmkompetens behövs för att
utföra beräkningar eller sätta mata in värden i program eller avläsa tabeller. Den svaga
begreppskompetensen kan vara en del i denna algoritmkompetens snarare än en fristående
sådan. Detta utifrån citatet, det kan behövas fler och djupare kompetenser men detta kan inte
beläggas. Vidare är det visst ett problem att det inte finns någon ledning mellan A och B men
arbetet att åtgärda problemet antas vara av rutinmässig karaktär varför ingen
problemlösningskompetens identifierats.
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3.6. Banktjänsteman, rådgivare

3.6.1. Bakgrundsinformation

Som svar på det för undersökningen utskickade e-brevet mottas ett telefonsamtal från en
rådgivare på det lokala bankkontoret. Hennes grundbudskap är att man inom deras
arbetsuppgifter inte ”räknar”. Hon är utbildad civilekonom. För att inte gå miste om
omedveten eller dold matematik ställs hon några frågor.

3.6.2. Hjälpmedel

Den utfrågade menar att rådgivarna i huvudsak knappar in siffror i olika program som gör alla
beräkningar. På frågan om hon kan kontrollera resultatet programmet producerar blir svaret
att hon kan gå tillbaka till skolformlerna och titta på hur man gjorde. Men det framgår att det
inte är något hon gjort i sin yrkesbana. De skolformler hon syftar på kommer främst från
gymnasiet. Det var enligt hennes utsaga inte särkilt mycket matematik på
universitetsutbildningen, litet inom nationalekonomin.

Den statistik som hanteras och de kurvor man konfronteras med i yrket kommer också de
färdigproducerad från centrala informationsenheter.

3.6.3. Gymnasieundervisningens roll i yrkesmatematiken

Hon talar om, utan att ha blivit frågad, att hon inte anser sig ha haft någon nytta av
gymnasiematematiken eller den hon läste på universitetet heller för den delen.

De hjälpmedel som används verkar åtminstone delvis vara producerade inom bankkoncernen.
Vilket kan tolkas som att det mesta av kompetensen att hantera dem kommer från
internkurser. Åtminstone är det knappast något man lär ut på gymnasiet, i vart fall inte på
matematiktimmarna.

3.7. Ej svar

Några av de nedanstående yrkeskategorierna är sådana där man först svarat och lovat
återkomma men sedan inte gjort detta.

♣ Båtkonstruktion

♣ Huskonstruktion

♣ Arkitekt (2 st)

♣ Elektronikkonstruktion

♣ Epidemiolog

♣ Investmentbolag

♣ Fastighetsmäkling

♣ Klinisk fysiologi

♣ Bank

♣ Laboratorium

♣ Robotkonstruktion
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3.8. Nekanden

3.8.1. Läkare vid epidemiologen

Via e-post avböjs förfrågan med följande motivering:

Jag är ju läkare och min användning av statistik i forskningen är inte av den matematiska natur som jag
antar att du avser med ditt examensarbete … Varför inte resonera med någon eller några av mina kollegor
som också är statistiker … .

Varpå nya förfrågningar skickades till den föreslagna kollegan, dock utan att något svar
erhölls.

3.8.2. Investmentbolag

De låter meddela att de inte räknar mycket matematik.

Plus och minus, ibland division men inget mer.

När de tar kontakt meddelar de trevligt nog att förfrågan vidarebefordras till ett bolag de
investerar i.

3.8.3. Byggkonsult, programutveckling

Bolaget som utvecklar några av de program för byggkalkyler som bl. a teknikchefens
anställda använder sig av meddelar att de förmodligen håller på med intressant matematik.
Dock har de inte tid att träffa mig eftersom de är underbemannade.

3.8.4. Talteknologibolag

De skriver att de inte använder någon gymnasiematematik.

Vi är ett talteknologibolag som arbetar med röststyrning av datorer och talsynteser. En av våra talsynteser
kan läsa matematiska formler.

3.8.5. Försäkringsmäklare
Idag jobbar jag som försäkringsmäklare. Ur matematisk synpunkt innebär det att vi är en fena på att
använda de 4 räknesätten samt %. Själv brukar jag ibland ställa upp någon enkel ekvation; det är enklare
att kalla något för X och räkna som vanligt än att konstruera en baklängesmatematikvolt i huve´t om du
förstår. … Själv har jag gått tekniska högskolan med otroligt mycket matte där jag också fick hyggligt
betyg. Men: Inte ens i mitt jobb som ingenjör behövde jag tillämpa mina mattekunskaper på den höga
nivån. Inom grundforskning när det gäller att få fram matematiska modeller inser jag behovet av större
kunskaper men knappast annars. Däremot har jag insett att både grundskolans och gymnasiets
matematikutbildning i mycket präglas av att tekniskt kunna lösa problem utan förståelse för vad som
egentligen sker. Tycker därför att lära sig praktisk tillämpning av matten så att man kan vrida och
vränga räknesätten inkl % är det som håller längst. I vilket sammanhang löser du en differentialekvation
av andra graden?

Efter denna redovisning av de matematiska aktiviteterna valdes andra undersökningsobjekt i
stället för detta. Jämförelser mellan olika kostnadsalternativ kan bestå av ekvationssystem och
dessa kan vara av B-kurskaraktär. Vilket kanske hade kunnat påvisas vid en noggrannare
undersökning. Men rimligt är att det i s f finns dolt i någon typ av programvara.

3.8.6. Bergsprängningskonsult

Kort och koncist:

Hej ! Sorry, men vi tror ej vi har nåt som är intressant i sammanhanget.
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3.9. Resultattabell

Detta är en sammanfattande tolkning av intervjuerna i tabellform, över vilka matematiska
ämnesområden och kompetenser de olika yrkesutövarna använder i sina arbetsuppgifter.
Bokstäverna P, A, B, M, R och K motsvarar de olika kompetenserna. I tabellen hänvisas till
de rubriker som motiverar resultatet. Siffrorna i tabellen motsvarar stycken i detta arbete som
avhandlar de berörda kursmomenten och kompetenserna.

B-kursen P A B M R K
Statistik Radio-

ingenjör

Tandläkare

Kommunchef

Teknisk chef

Tandläkare

Radio-
ingenjör

Tandläkare

Teknisk chef

Kommunchef

Kommunchef Radio-
ingenjör

Tandläkare

Teknisk chef

Kommunchef

Funktion Teknisk chef

C-kursen
Logaritmer Radio-

ingenjör
Radio-
ingenjör

Radio-
ingenjör

Radio-
ingenjör

Annuiteter Kommunchef Utbildare Kommunchef Kommunchef

Utbildare

Kommunchef Kommunchef

D-kursen
Trigo-
nometri

Radio-
ingenjör

Integral Radio-
ingenjör

Allmänt Utbildare Utbildare Utbildare Utbildare

Tabell 2 - Resultattabell
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4. Diskussion

4.1. Metod

4.1.1. Intervjun

En intervju är ett kraftfullt och komplicerat verktyg och innan man lärt sig bemästra det,
lämnar resultatet en del i övrigt att önska. Mina följdfrågor har inte haft tillräckligt fokus på
det faktiskt matematiska i det enskilda praktiska momentet. Detta får till följd att intervjun
ibland blir svepande, i generella termer och handlar om övergripande sammanhang. Vilket
kanske borgar för en bättre bild av omfattningen på uppgifterna men inte det direkta
innehållet.

Bandspelaren är bra men i vissa fall påverkar det den intervjuades beteende på oönskat sätt.
Man kan t ex börja prata stressat, vilket inte gynnar sammanhängandet i texten. Dessutom
känns situationen mindre avspänd. Personligen tänker jag mindre klart i sådana situationer
och det finns en risk att den intervjuade också gör det.

Båda ovanstående stycken var reflektioner jag gjorde redan efter den första intervjun och
sedan strävade efter att rätta till under studiens gång. En smula bättre blev det men fortfarande
finns ett stort förbättringsutrymme.

Hur vet man att den man intervjuar inser den fulla matematiska vidden av sina
arbetsuppgifter? Det vet man, så vitt jag kan konstatera, inte. Kanske har man just gjort ett
arbetsmoment som innehåller matematik och kan därför redogöra grundligt för detta.
Alternativet kan vara att man haft en period av låg matematisk aktivitet och därför inte
kommer ihåg alla matematiska aspekter i sitt arbete. Alla har fått uppmaningen att höra av sig
om man vill komplettera sin utsaga men jag tror att det kan bli ett för stort besvär, för något
man inte vet huruvida det egentligen är viktigt för undersökningen. Kanske kunde jag mer
noggrant ha förklarat de aspekter jag ansåg viktiga och färskat upp de intervjuades minnen
angående vad som är gymnasiematematik. Vilket å andra sidan kan anses ledande och
försvaga resultatets trovärdighet.

Visst har mina följdfrågor ibland varit ledande för att få veta om den intervjuade är bekant
med vissa termer eller konkreta matematiska aktiviteter. Syftet har dock aldrig varit att
projicera matematiska aktiviteter i en miljö där inga funnits, vilket också tagits hänsyn till i
analysen.

Det är också möjligt att ett gott resultat hade kunnat uppnås genom en kvantitativ metod med
en snillrik enkät. Den slutsatsen kan dras om man tittar på det bidrag som processingenjören
skriftligen ger i statistikavsnitt 3.3.4. Där beskrivs relativt väl en statistisk process som
vederbörande är upphov till. Samtidigt hade svårigheten varit att begränsa svaren till den
gymnasiematematik studien vill undersöka. Det är knappast görligt att be någon läsa genom
skolverkets kursplaner, för gymnasiematematiken, för att sedan uttömmande svara på frågor
kring de olika momenten där. Till detta kommer de överväganden som presenterades i
metodavsnittet med brist på fördjupnings- och förtydligandemöjligheter.

4.1.2. Undersökningspersoner

När man skickar ut e-post till företag, vem vidarebefordras det till, firmans mattefreak? Får
jag bara träffa personer som verkligen vill visa på matematikens användbarhet. D v s, är de
överdrivet matematiserande? Det kan innebära att studien i så fall blir mindre representativ,
omfattningsbeskrivande och verklighetsspeglande. Att svara på detta kräver förmodligen en
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egen undersökning men min erfarenhet från denna undersökning indikerar att offentliga
chefer gärna själv beskriver sin verksamhet. Kanske för att de tror att jag åsyftat dem med min
förfrågan men det står uttryckligen i förfrågan att det rör ”en av era anställda”, vilket lika
gärna kan vara chefen som att det inte är det. Det kan också bero på att andra anställda är mer
upptagna. På den privata sidan har jag bara intervjuat experter av ett eller annat slag. Men
underlaget i undersökningen är naturligtvis allt för litet för att det skall gå att dra några
slutsatser kring detta.

Dessutom fick jag i vissa fall uppfattningen att man ibland i bästa välmening försökte hjälpa
mig att hitta matematik. Alla intervjuade var naturligtvis vänligt inställda men vissa tycktes
också försedda med inställningen att matematik är viktigt och nu skall vi försöka hjälpa dig
att visa det. Detta har medfört att kritisk granskning av informationen varit viktig, liksom den
tidigare efterlysta konkretionen, för att verifiera att en matematisk verksamhet företas i
handling och inte bara i teorin. Vidare kanske den välmenande inställningen medför att tid i
onödan läggs på utläggningar som i slutändan inte visar sig innehålla någon konkret
matematik. Vilket kan angripas med ökat fokus på konkretion och är en erfarenhet för
kommande undersökningar av liknande slag att ta till sig.

4.1.3. Att fånga ögonblicket

Om man genomför en etnografisk studie är det väsentligt att man iakttar skeenden vid en
tidpunkt när de kan innehålla matematik. För denna studies del är tidpunkten inte lika viktig
men definitivt inte oviktig. Eftersom resultatet är helt avhängigt den bild som den intervjuade
har av sina matematiska aktiviteter. Om vederbörande regelbundet men relativt sällan utför
matematiska arbetsuppgifter kan aktivitetens ”färskhet” i minnet kanske påverka utfallet.
Detta är tyvärr inget som undersökningen har kunnat styra över då det funnits en begränsad
tid till genomförandet. Inom denna tid skulle så många intervjuer som ansågs möjligt eller
meningsfullt utföras.

4.1.4. Partiskhet

Något som är intressant är med vilken inställning man iakttar matematiken. Detta uttrycker
Zevenbergen (2000) som följer:

Researchers need to consider the biases and worldviews with which they enter the field as this provides
the lens through which they will collect and analyse the data. For researchers who seek to uncover the
‘frozen mathematics’, there is a greater likelihood that such approaches seek to legitimate the status of
school mathematics. On contrast, research which seeks to understand the processes used in workplace
contexts as being those of the participants and arising from the uniqueness of the context are more likely
to challenge the status quo of school mathematics.  (s. 186)

Syftet med denna undersökning har som tidigare deklarerats varit att se om och hur viss
gymnasiematematik används. Det har inte varit att bevisa förekomst och underbygga
berättigandet av en viss sorts skolmatematik. Min undersökning har ganska prestigelöst
försökt matcha de ämnesområden och kompetenser som gymnasiematematiken omfattar mot
de aktiviteter som förekommer på några platser i yrkeslivet. Om detta sedan leder till att jag
kan utmana skolmatematikens utgångspunkter återstår att se.

4.2. Svar på forskningsfrågor

4.2.1. Används gymnasiematematik i kurs B - D i yrkeslivet?

Om man skall utgå ifrån skolverkets kommentar (Bergström) om att kurserna B-D i första
hand är studieförberedande, kunde svaret ha blivit nej här. Detta eftersom man kan anta att de
som instiftat kurserna skulle ha haft mer att förmedla om dessas praktiska användning om en
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sådan varit syftet med dessa. Nu blir tolkningen att de skall vidareförädlas och sedan
användas.

Man skulle också kunna säga att matematiken finns i yrkeslivet i väldigt stor utsträckning
men att den i många fall inte är synlig för användaren och därför inte ”används” i den mening
som ordet har i denna studie. Detta påstående och den iakttagelse som kommunchefen gör i
stycke 3.3.1 stämmer väl överens med de slutsatser Strässer (2004) och Magajna och
Monaghan (2003) dragit om att matematiken i vissa fall är dold i verktygen. Både Strässer
och kommunchefen menar att detta är en sanning i högre utsträckning i dag än tidigare.

Utbildaren menar att man behöver räkna noggrannare idag än vad man behövt förut. Vilket i
hans värld skulle innebära färre tumregler och tabeller och fler programvaror för beräkning,
om jag tolkar honom rätt. Till detta kan även läggas teknikchefens utsaga om att man förut
beräknade massbalansering mer manuellt men att det idag görs i de CAD program man
använder. Matematiken tycks koncentreras hos dem som utvecklar program och
beräkningsmodeller. Studien ger kanske inga riktigt bra belägg för att sia om utvecklingen
och framförallt finns ingen sådan forskningsfråga men inget jag har hittat verkar tyda på
motsatsen, d v s att vi skulle behöva räkna mer manuellt och att matematiken skulle bli
synligare i framtiden.

Tvivelsutan finns det trots allt, i denna studie, tydliga exempel på användning av den
eftersöka matematiken i dagens yrkesliv. Svaret är ja.

4.2.2. Vilka matematiska ämnesområden används för att utföra
arbetsuppgifterna?

Som framgår av resultattabellen (Tabell 2) förekommer ungefär två kursmålområden per kurs
(min gruppering). De vanligaste arbetsuppgifterna i denna undersökning rör statistik och
annuiteter.

Statistiken används för kvalitetskontroll av pågående processer (vattenrening, tandhälsa och
radiomätningar) men också som underlag för modellering och formler (regressionsmodell i
utredningar). Att statistikanvändningen är frekvent visas också av Nilsson (2004).

I alla identifierade exempel, har statistiken delvis varit av mer komplicerad art än
gymnasiematematiken. Konfidensintervall är ett konkret exempel på detta.

Annuiteter är något som de flesta som yrkesmässigt lånar pengar, in eller ut, kommer i
kontakt med. Det som identifierats i denna studie har kopplats till en summa av
exponentialuttryck. Således är den typen av matematik frekvent i yrkeslivet. Hur mycket av
dessa grundläggande beståndsdelar som är synliga för användaren är mer dunkelt. Man kan
använda det som ett ekonomiskt begrepp och kanske kan ställa up den härledda formeln. Den
ursprungliga c-kursmatematiska härledningen är relativt dold för de flesta användarna.

Studien kan anses styrka förekomst av arbetsuppgifter med inslag av logaritmer, trigonometri,
funktioner och integraler, till viss del motsvarade en gymnasiematematisk nivå.

4.2.3. Vilka matematiska kompetenser används för att utföra
arbetsuppgifterna?

Det finns tecken på användning av alla de kompetenser som presenteras av Palm m.fl.(2004).
Här identifieras tre (3) kompetenser som mer frekventa än de övriga.

• Algoritmkompetensen – för att kunna använda formler och hjälpmedel.
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• Modelleringskompetensen – för att kunna skapa, förstå och värdera utfallet av modeller
och dess beräkningar.

• Kommunikationskompetensen – för att göra resultatet nyttigt och trovärdigt för kollegor,
kunder och uppdragsgivare.

I bedömningen av algoritmkompetensen har ingått, till viss del, arbetsuppgiften att mata in
värden i ett beräkningsprogram på en dator eller en miniräknare. Har detta däremot kunnat
göras utan att någon hänsyn bedöms behöva tas till den undersökta gymnasiematematiken har
detta inte klassats som en algoritmkompetens.

En svaghet i undersökningsmaterialet är att det inte är nog djupgående eller konkret. Man
skulle önska att det fanns ytterligare material för bedömning av graden av t ex
problemlösnings- eller algoritmkompetens. Ibland är det enda som går att säga med säkerhet,
att det förekommit matematik i sammanhang där det finns tecken på behov en viss kompetens.

Magajna och Monaghan (2003) fann att teknikerna inte diskuterar riktigheten hos de
matematiska metoderna. Min uppfattning är att de matematiska modellerna eller metoderna är
även i detta fall inbakade i ett tekniskt sammanhang. I detta är matematiken underordnad en
tillämpad resultatanalys. Så länge ett rimligt resultat kan erhållas behöver inte matematiken
eller modellerna ifrågasättas. Detta behöver dock inte betyda att en modelleringskompetens
alltid är viktig. Som exempel på detta kan man ta de mätningar som hänvisas till i avsnitt
3.5.1. Där behöver mätteknikerna inte veta vilka sannolikhetsberäkningar som verktyget utför.
Det räcker att de kan mata in värdet och läsa av resultatet.

När det gäller hjälpmedel skulle det också varit intressant att se hur man använde verktyget
och få exempel på de beräkningar man genomför, dels för att bedöma gymnasiemässigheten
men även för att samla på sig bra exempel för framtiden. Så varför har jag inte fixat det då?
Ja, till mitt försvar kan jag bara säga att jag försökte. Sedan var jag kanske för timid och i två
fall var den tid de yrkesverksamma hade att disponera en begränsande faktor.

4.2.4. Är de identifierade arbetsuppgifterna vanligt förekommande i
samhället?

Radioingenjören var relativt ensam på sin post men de produkter som de undersökta
arbetsuppgifterna behandlar är inte ensamma på marknaden. Vidare efterfrågar kunderna som
köper dessa produkter, så som framgår i undersökningen, viss information gällande statistisk
konfidens och omfattning av mätning. Detta kan tyda på att det vid konkurrerande företag
finns liknande positioner och arbetsuppgifter.

Önskar man dra än mer långtgående och generella växlar på det resonemanget kan man hävda
att det borde finnas en uppsjö av företag vars produkter generar ett resultat vilket kunden
önskar veta noggrannheten hos. Att det således där skulle finnas arbetsuppgifter kopplade till
statistisk begrepps- och resonemangskompetens verkar inte så långsökt. Detta kan dock
knappast anses vara av denna studie belagt.

Vidare inom statistikområdet borde det rimligen i samhället finnas många arbetsplatser där
det förekommer kvalitetsuppföljningar av den karaktär som utförs av klinikchefen, då inte
bara inom landstingsdrivna eller privata tandvårdsklinker utan även andra kundtillvända
organisationer. Här finns dock ständigt det delikata begreppet ”omdöme” att ta hänsyn till i
klassificeringen mellan A och B kurs.

Tydligt är också att både utbildare och ledare inom kraftbolag liksom kommunledningar
behöver ta till sig statistisk information av minst gymnasiekaraktär när deras verksamhet
regleras av beslut som bygger på utredningar med sådant material. Ett kompetenspaket som i
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olika grad och med olika kompetenskomponenter innehas av en mängd grupper i en kedja,
från dem som faktiskt räknar och modellerar till dem som fattar övergripande beslut utifrån
det som kommuniceras till dem.

4.3. Konsekvenser
Det finns gymnasiematematik i yrkeslivet. Hur påverkar det lärarens och undervisningens
roll? Jag anser att det ger fog för två infallsvinklar. Dels att det går att trampa på i
ullstrumporna och göra som förut. Några av de elever som läser B-D kursen kommer att ha
nytta av den när de utövar ett framtida yrke. Yrkesuppgifternas förekomst är inte ringa men
inte heller så omfattande att man behöver kräva att fler kan den undersökta matematiken.
Således kanske inte denna matematik behöver omfattas av den uppryckning och breda
satsning på matematik som Matematikdelegationen föreslår.

Samtidigt kan man ta till en gammal dänga från idrottsvärden: Utan bredd, ingen elit. Vilket
inte ter sig alls kontroversiellt i detta sammanhang. Skillnaden är kanske att skall man bli
elitidrottare kräver det att man börjar i unga år eftersom karriären ofta är slut i 30-årsåldern
men professor i matematik kan jag börja studera till i 30-årsåldern efter en preparandkurs på
komvux. Med det livslånga lärandet har alla en chans att ändra sin yrkesbana och kunskaps
nivå. Nå väl, för att återgå till ämnet kan det som inledde stycket ge Matematikdelegationen
rätt i viss utsträckning, men det har mer med sunt förnuft än med min studie att göra.

Andra konsekvenser resultatet kan ge för lärarrollen är att man kan använda de identifierade
arbetsuppgifterna som exempel i sin undervisning och uppgiftskonstruktion. Vilket
förhoppningsvis bidrar till en bra undervisning i enlighet med de rekommendationer
Matematikdelegationen ger, vilka redovisades i studiens inledning.

Vidare kan man om man tittar på vilka områden som funnits använda, fråga sig om vikten de
oanvända kursmomentens berättigande i undervisningen. De studenter som vet att de inte
kommer att läsa matematik på universitetet kanske borde slippa t.ex. analysen, som man,
enligt min erfarenhet, bara lär sig mekaniskt. Nu braskar sig studien naturligtvis för att den
inte tar didaktiska hänsyn och för att den inte ger en heltäckande bild av verkligheten. Den
frigjorda tiden kunde istället användas för ökad förståelse av modellerings-, algoritm- och
kommunikationskompetenser med anknytning de i yrkeslivet mer frekvent förekommande
kursmomenten.

Inom algoritmkompetensen kan användningen av hjälpmedel komma att öka i betydelse om
man skall utgå ifrån de signaler som framförs i denna studie och andra, här i redovisade,
källor, om matematikens försvinnande in i bl.a. datorer. Detta borde skolan ta fasta på.

4.4. Framtida frågor
Med anledning av utbildarens teori om att man måste räkna noggrannare idag än förut, kan
man spekulera kring statistikens koppling till detta. Det skulle vara intressant att veta
huruvida statistikanvändningen har ökat och hur gymnasiematematiken förhåller sig till detta.
Medför högre krav på noggranna beräkningar och stödet från datorn att kunna hantera större
mängder data, att vi generellt kan behöva kompetens för att tolka mer avancerad statistisk i
yrkeslivet?

Med tanke på kommunchefens brottningsmatcher med statistiken i skatteutjämningsförslaget
kan man fråga sig: Är det inte en allmän medborgerlig rättighet att kunna förstå innebörden av
de underlag som styr vårt samhälle? Fortfarande är det naturligtvis sammanhanget och de
totala resultaten av modellen som behöver förstås i första hand. Åtminstone så länge som man
törs lita på att andra har förstått grunderna och att de räknar rätt. Dock kanske det finns
anledning att utreda matematiken i demokratins tjänst. Är det tänkt att matematiken i
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offentliga utredningar skall vara tillgänglig och förståelig för riksdagsmän och medborgare?
Är den det och om inte, vilken roll kan det spela för skolämnets utveckling?

Min undersökning ger långtifrån en heltäckande bild av yrkesmatematiken men kanske kan
fler undersökningar som denna, tillsammans ge en bättre bild av den matematik som används
i yrkeslivet. Detta skulle kunna ge ett gott underlag för en förändring av
gymnasiematematiken om det anses påkallat av den information som framträder.
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Bilaga 1
Behörighetstabell

Matte A
Socionomprogrammet, Umeå 
140 p
Programmet för personal- och arbetslivsfrågor 
160 p

Matte B
Arbetsterapeutprogrammet, 120 p
Dietistprogrammet 
120/160 p
Logopedprogrammet 
160 p
Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå 
120 p
Sjukgymnastprogrammet 
120 p
Psykologprogrammet 
200 p
Nationalekonomiprogrammet 
120/160 p (Luleå)
Lärarprogrammet, Matematik för grundskolan 
140-220 p  (Uppsala)
Sociala omsorgsprogrammet med inriktning mot barn och ungdom 
160 p  (Uppsala)
Företagarprogrammet i Tranås 
120/140 p
Turismvetenskaplig utbildning, Östersund 
120/160 p
Biblioteks-och informationsvetenskap, distans, halvfart 
80 p
Digital mediedesign 
120/160 p
Journalistik och multimedia 
120 p  (Men samhällsjournalist behöver ingen matte…?, Södertörn)
Trädgårdsingenjörsprogrammet inriktning design, Alnarp 
80 p
Programmet för elektronikunderhåll, yrkeshögskoleutbildning 
80 p
Audionomprogrammet 
120 p

Matte C
Internationella ekonomprogrammet, International Business Program 
140/180 p
Systemvetenskapliga programmet 
120/160 p
Språkteknologiprogrammet 
160 p  (Uppsala)
Ekonomprogrammet med allmänna och internationella inriktningar 
160/180 p
Samhällsvetarprogrammet 
160 p  (Uppsala)
Apotekarprogrammet (inkl sex månaders praktik för apotekarexamen) 
200 p
Receptarieprogrammet 
120 p
Biovetenskapligt program med inriktning biomedicinsk analytiker, bioteknik eller receptarie med
behörighetsgivande termin 
20 + 120/160 p
Webbaserade systemlösningar 
120/160 p (Örebro)



Bilaga 1
Behörighetstabell

120/160 p (Örebro)
Fastighetsmäklarprogrammet 
80 p (Malmö)
Programmet för pol mag 
160 p
Biologiprogrammet med cellbiologisk inriktning 
120/160 p  (Kristianstad)
Naturmiljö och turism, Östersund 
120/160 p
Livsvetenskap med inriktning mot molekylers design med introduktionstermin 20 veckor 
120/160 p
Maskiningenjörsprogrammet inriktningar: Konstruktion och design/Produktion och ledarskap 
140 p
ARKITEKTUTBILDNING , 180.0 poäng

Matte D
Läkarprogrammet 
220 p
Tandläkarprogram 
200 p
Naturvetarprogrammet, Kemi (med inriktning bl a mot läkemedelskemi och materialkemi) 
160 p
Naturvetarprogrammet, Biologi (med inriktning bl a mot molekylärbiologi och ekotoxikologi) 
160 p
Naturvetenskaplig utbildning, Datavetenskap 
120/160 p
Biologiprogrammet 
120/160 p
Miljövetenskapligt program med inriktningar mot miljöriskanalys, miljöskydd och naturvård 
160 p
Teknik och ekonomi, öppen ingång, Haninge 
120 p

Matte E
Civilingenjörsutbildning Öppen ingång 
180 p



Bilaga 2
E-brev

Hej!

Om du känner att nedanstående inte är inom din beslutsram, vänligen
vidarebefordra då detta brev till mer lämplig instans på Ert företag.

Jag läser till gymnasielärare i matematik och data. Som examensarbete skriver
jag om gymnasiematematikens roll i yrkeslivet.

Jag misstänker att Ert företag har aktiviteter som i vissa avseenden kan vara
av gymnasiematematisk natur. Därför skulle jag väldig gärna vilja göra en
intervju hos Er i Skellefteå.

Jag bifogar en formell förfrågan och de områden jag undersöker.

Med hopp om tillmötesgående.

Vänligen

Olof Nyström
070-395 18 04



Bilaga 3
Undersökningsschema

Olof Nyström
Umeå Universitet

Frågor för undersökning av arbetsuppgifters matematikinnehåll
Deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas!

1. Yrke?

2. Beskriv dina arbetsuppgifter och sammanhanget där de ingår?

3. Hur många på företaget har liknande arbetsuppgifter

4. Beskriv de arbetsuppgifter där du kommer i kontakt med respektive område.

Följd- och förtydligandefrågor:

÷ Vilka hjälpmedel används?

÷ Hur presenteras resultat?

÷ På vilka sätt är arbetet av utforskande eller rutinmässig karaktär?

÷ Hur beskriver ni verkliga händelser eller företeelser med matematik?

÷ Vilka resonemang förs kring riktigheten av resultat och metoder?

Områden (Observera att detta inte är ett kunskapstest, områden förtydligas vid behov).

Geometri

Sannolikhet och Statistik

Funktioner
- Icke-linjära
- Grafer

Ekvationslösning
- Faktorisering
- Numerisk

Logaritmer och talet e

Summor och serier

Differentialekvationer
- Första- och andragradsderivata.
- Grafer (max, min)

Trigonometri

Integral
- Primitiv funktion
- Numerisk integration

5. Konkreta exempel på uträkningar som används?

6. I vilken utsträckning kommer matematikkunskapen som behövs i arbetet från gymnasiet?

Om man upptäcker ytterligare matematiska aktiviteter efter intervjutillfället, kontakta då mig!



Bilaga 4
Förfrågan

Olof Nyström
Umeå Universitet

Till:
Verksamhetsansvarig,
med befogenhet att tillstyrka undersökning av anställds arbetsuppgifter.

Hej!

Jag är blivande gymnasielärare i matematik och bedriver nu en undersökning i samband med mitt
examensarbete. Arbete går ut på att studera exempel på hur gymnasiematematiken används i
yrkeslivet. Min studie är närliggande till nationell forskning kring skolmatematikens villkor. Jag
hoppas kunna få en bild av verkligheten, att använda i min egen undervisning. Men jag vill också ge
ett nyttigt bidrag till debatten om vilken matematik elever skall lära sig på gymnasiet.

Jag skriver till Er för att undersöka möjligheten att utföra en intervju med en av Era anställda.
Intervjuerna genomförs under tiden 2004-11-01 – 2004-12-23.

En genomgång av lämpliga yrkesområden har identifierat Er arbetsplats som intressant för
undersökning. Intervjun behandlar arbetsuppgifternas matematiska innehåll och tar mellan 30-60
minuter. Medverkan i intervjun sker fullständigt anonymt då det är arbetsuppgifterna som undersöks.

Det matematiska innehållet som främst är av intresse presenteras i det bifogde
undersökningsdokumentet. Intervjun skall utröna i vilken utsträckning denna matematik är en del av
Era arbetsuppgifter. Ert bidrag blir att hänvisa till en arbetsuppgift som har ett någorlunda
matematiskt innehåll.

Jag hoppas tacksamt att Ni är villig att hjälpa mig i mitt arbete. Förhoppningsvis kan det bidra till en
bättre matematikundervisning. Kanske kan det även ge nya infallsvinklar på innehållet i de
undersökta arbetsuppgifterna.

Kan Ni tänka Er att delta i intervjun nås jag enligt nedanstående kontaktinformation.
Jag är intresserad av att veta Vem jag skall kontakta, När och Hur.

Med vänliga hälsningar

Olof Nyström
Sjömansgatan 14 b
932 31 Skelleftehamn
Tfn: 070-395 18 04
E-post: ollelille@yahoo.se


