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SLÅ ETT SLAG FÖR VETENSKAPSDEBATTEN! PRENUMERERA PÅ IKAROS!

NYKÄNENS AFORISMER

Descartes misstag var att göra kroppen till en 
maskin. Den moderna vetenskapen tror att 
den har gjort ett enormt framsteg då den i 
stället gör mänskans själ till en maskin!

      
- Hannes Nykänen
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I en studie undersöktes hur männis-
kor lär sig matematik och vad man 
behöver tänka på när man skall un-

dervisa i matematik (Fuson m fl, 2005). 
Det upptäcktes att Brasilianska barn 
kunde utföra matematik då de gick runt 
och sålde saker på gatorna, men när de 
fick liknande uppgifter i skolan kunde de 
inte lösa dem. Det gjordes även en un-
dersökning  med hemmafruar vilka kun-
de hålla reda på matematiken när de var 
ute och shoppade, men när även de fick 
liknande uppgifter i klassrummet klara-
de de inte av dem. De här exemplen kan 
visa på att människor har resurser i form 
av informella utvecklande tillvägagångs-
sätt och ett matematiskt resonemang 
som kan vara till hjälp vid inlärning av 
mer abstrakt matematik (Fuson m fl, 
2005). Vilket i sin tur innebär att läraren 
måste koppla ihop elevens förutfattade 
meningar med det nya som ska läras in, 
samt den förkunskap som finns. Om det 
inte finns en bro mellan den informella 
och den formella matematiken blir det 
ofta osammanhängande och virrigt me-
nar de. Många av de som gått i skolan i 
USA har matematikundervisningens fo-
kus legat på att räkna, med en liten upp-
märksamhet på undervisning med för-
ståelse (Fuson m fl, 2005).
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Anna-Karin Fallgren.

AXPLOCK

Förra gången jag var i Åbo var det någon som tipsade mig om att 
jag kunde skriva en kort faktaruta eller liknande om något som 
jag borde vara kompetent att skriva om, något med matematik 

om jag minns rätt. Var det du som tipsade mig? Fånigt, men jag har helt 
glömt vad det rörde sig om och vem som sa det...
- Kim B.

JO, ETT AXPLOCK som var jätteintressant, det ringer en liten klocka…
var det om den där... någon kille som hade fått med sig en massa fors-
kare och sånt för att bli en superbra fotisspelare på vetenskaplig väg ge-
nom neurosparring – var det den? Nja, kanske det var en annan grej det 
som Henrik talade om…

Eller ett forskningsprojekt i samband med AI... matematikrelaterat var 
det nog. Det lät på dig som om många kände till det men det gjorde inte 
jag. Det hemska  är att jag minns att det var väldigt spännande och per-
fekt för det här numret. Sara vet teckenmängd osv!
- Yrsa

VET INTE VAD ”osv” betyder men teckenmängd får väl vara där runt 
1000 max, eller kanske lite kortare.

Hoppas Lars minns det nu då bara... låter ju lovande.
- Sara

Nej, tyvärr inte. Var jag med?
- Lars

”Ett spännande axplock om matematik” eller  
”Bakom kulisserna: en epostdiskussion”
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