
KONSTEN ATT RAÄ KNA 
Den här texten är för den som vill veta lite mer om varför KONSTEN ATT 
RÄKNA ser ut som den gör. Det är det tjugo sidor långa förord som vi i 
slutredigeringen skar ned till en sida. Vi gjorde detta för att minska bokens 
sidantal. Arbetet med boken startade för tolv år sedan 2007. Från en liten 
kärna av text som avsåg att brygga över klyftan mellan gymnasium och 
högskola, växte manuset till 747 sidor. Den ursprungliga korta texten kan 
nu återfinnas utspridd i de fyra första kapitlen. De första åren växte 
ambitionsnivån till att omfatta hela högskolematematiken för att sedan åter 
minska till att omfatta enbart den grundläggande matematiken. Men i 
slutskedet var stora strykningar ändå nödvändiga.  

Länge gick boken under arbetsnamnet BADKARSMATEMATIK. Förklaringen 
ges i det långa förordet. Sedan fann vi oss allt mer bekväma med KONSTEN 
ATT RÄKNA eftersom det var en beskrivning av vår ambition. Ordet konst 
har åtminstone två konnotationer. Vi avser båda. Enligt vår mening är en 
boks titel det roder som styr projektet under arbetets gång. Det förefaller oss 
omöjligt att skriva utan att ha en titel. Förordet fångade sedan projektets 
ande på ett mer detaljerat sätt och hjälpte oss att fortsätta. När boken var 
klar kunde vi korta ned det, vilket vi gjorde. Titeln måste man dock behålla. 
Men som sagt, det längre förordet kan ändå vara av intresse. Så kära läsare, 
här kommer det. 

Det långa förordet till KONSTEN ATT RÄKNA 
Ett av många motiv att skriva denna bok har varit att i text fånga så mycket 
som möjligt av all den tysta kunskap som finns inom grundläggande 
matematik. 

Efter decennier av tillbakagång för skolmatematiken tycks vi nu ha gått in i 
en period av renässans. Många kommer att se sig om efter något att läsa för 
att förkovra sig i ämnet. Det råder ingen brist på matematikböcker, men att 
bara välja en bok i mängden och börja läsa visar sig ofta vara oöverstigligt 
svårt. Matematiken är full av underförstådda saker, som av de som redan 
kan matematik, är så självklara att de inte tänker på dem. Saker som därför 
kanske aldrig har förklarats varken i grundskolan eller i gymnasiet. 

Eller så har det förklarats, men man har missat det, eller man hörde det 
inte. Det kanske bara förklarades en enda gång. Man kanske tänkte på 
något annat än det läraren tänkte sig att man skulle tänka på. När en lärare 
talar inför en klass, kan hen vara säker på en sak. Alla i rummet tänker på 



olika saker. När en författare skriver en bok kan hen vara säker på en sak: 
läsarna kommer att tänka på olika saker. 

Det skrivna ordet har dock en fördel över det talade. Läsaren kan dröja vid 
texten, läsa om den och fundera på den på ett sätt som inte är möjligt när 
man lyssnar på någon som talar. Om man antecknar samtidigt är det än 
svårare att förstå vad som sägs. Om man inte förstår texten i en bok kan 
man läsa den en gång till. Om man antecknar samtidigt som man läser så 
försvinner inte texten under tiden, den väntar. Den allvarligt menande 
läsaren kanske börjar tänka på det som författaren tänkte sig att hen skulle 
tänka på vid läsningen.  

Matematikböcker är sällan läsbara för andra än de som redan behärskar 
innehållet. Alltför mycket tyst kunskap tas för given. De detaljerade 
förklaringar som ges på lektioner finner sällan sin väg in i läroböckernas 
text. Vårt projekt, det som ligger bakom den bok vars förord du just läser, är 
att förklara det man behöver förstå och behärska för att klara 
högskolekurser i matematik.  

Till läsaren 
En naturlig reaktion inför en ny tjock bok är att tänka: allt detta kan inte 
vara viktigt! Författarna måste ha tagit med en massa som man inte behöver 
läsa och i varje fall inte behöver lära sig. 

Låt oss vara ärliga. Det mesta som står i denna bok ryms i några få 
ekvationer i en formelsamling, så i någon mening är det inte speciellt mycket 
man behöver lära sig. Det är bara det att det matematiska språket 
sammanfattar mänskligt vetande på ett osedvanligt kompakt och polerat 
sätt. Det är både styrkan och svagheten. För den som knäckt koden och 
tillgodogjort sig det matematiska språket kan en formel säga oerhört mycket. 
Men språkets effektivitet har en baksida: det kan vara svårt att tillägna sig 
det. Vi tror inte att det går att lära sig matematik utan att förstå matematik. 
Vi skriver för att underlätta förståelse, därför måste allt läsas. Därför är 
boken tjock. 

Däremot måste inte allt som står i boken läras, man kan glömma många av 
våra berättelser och förklaringar och ändå komma ut med tillräcklig 
förståelse och blick för matematik. Vi tänker oss att man under studiernas 
gång behöver ett slags byggnadsställningar som man sedan kan riva. Eller 
som när man syr, man nålar upp fållen, men när sömmen är lagd plockar 
man bort nålarna. 

För många studerande är matematik siffror, formler och räknande, ett från 
början givet och för evigt oföränderligt och tråkigt ämne. För många lärare är 
matematik istället vetenskapen om mönster och att ständigt nya mönster 



upptäcks och utvecklas. Men detta framgår inte alltid av läroböckerna. Vårt 
projekt är därför att ta med läsaren på en upptäcktsfärd genom en 
matematisk terräng av mönster och samband där kartan inte är färdigritad. 
Lärare som läser vår bok kan därför kanske uppfatta texten som 
osystematisk och vindlande. Det är den, och vi tror att det är bra. 

Förmodligen kan de flesta av oss inte lära sig matematik enbart genom att 
läsa. Det är nödvändigt att räkna också. Många läroböcker i matematik är 
dock skrivna som om det räckte med att enbart räkna. Vi tror inte att man 
kan lära sig matematik enbart genom att räkna. Man måste läsa också. All 
text i denna bok är till för att förklara räknandet och sätta in det i ett 
sammanhang. Någon har sagt1 

En bra matematikbok ska kunna läsas i badkaret. 

Detta symboliserar för oss den läsbara boken och den eftertänksamme 
läsaren. Det är vår förhoppning att du som läsare tar dig tid att faktiskt läsa 
boken.  

Till studenten 
Matematiken är både abstrakt och konkret. I konkret matematik räknar 
man med tal, eller siffror, som vi också säger. I abstrakt matematik räknar 
man med bokstäver. Många anser att det är obegripligt att räkna med 
bokstäver, ja rent av vansinnigt eftersom det uppenbarligen är omöjligt. 'a' 
gånger 'b' kan ju inte räknas ut, det blir inget! Bokstäver är till för att skriva 
med. 

Det är sant, och som om bokstäver inte vore dumt nog, använder man 
dessutom parenteser. Värre blir det. Allt märkligare kombinationer av 
symboler tycks leva sitt eget liv bortom sans och vett. Och vem bryr sig? Om 
detta bara kunde undvikas skulle man inte ägna det en tanke. Men många 
måste studera matematik för att kunna skaffa sig en akademisk utbildning 
och ett yrke. Vad ska man då ta sig till?  

Det bästa sättet att närma sig högskolans matematikkurser och komma ur 
dem med nya kunskaper är att bestämma sig för att ge ämnet en chans och 
att ''låta det ta lite tid''. Att ständigt ha bråttom leder inte alltid till den 
största tidsbesparingen på sikt. Vi har skrivit denna bok för att göra det 
möjligt att ge matematiken en chans, att verkligen studera matematik. Läs 
denna bok och gör det i ett lugnt tempo. Det kommer att ta många timmar, 
men det kommer att löna sig.  

                                                           
1 Yttrat av matematikern Stig Andersson i samband med en doktorandkurs i 
differentialgeometri för teoretiska fysiker på Chalmers tekniska högskola 
någon gång på tidigt 1980-tal. 



Bada! 
Man kan exempelvis börja med tappa upp ett bad och lägga sig däri och läsa 
det första kapitlet som en inledning och uppvärmning. Några timmar i 
badkaret är allt som krävs, lämpligen uppdelat i två eller tre separata 
badomgångar eftersom vattnet hinner kallna och hjärnan tröttna. De 
följande kapitlen är något mer arbetsamma och kräver troligen att man sitter 
med penna och anteckningsblock. Att bada sig genom hela boken kan därför 
kanske bli ansträngande och obekvämt på sitt sätt. En lämpligare 
arbetsplats kan vara ett trevligt och lugnt kafé. Man väljer helt enkelt en 
studieplats där man trivs. 

Det finns få tillämpningsexempel i denna text. Det är ren matematik. 
Eftersom texten vänder sig till vuxna studenter och avser högskoleutbildning 
förutses läsaren ha tillit till att det på högskolor inte lärs ut saker som är 
oanvändbara. Den här boken tar dina bekymmer som läsare på allvar, men 
du som läsare måste också ta boken på allvar. Den är skriven för att hjälpa 
dig, inte för att stjälpa dig. Boken har många genomräknade exempel, och vi 
tar med alla steg i uträkningarna. Dessutom förklarar vi vad vi gör. 
Övningsuppgifterna är i allmänhet enkla, men det finns också uppgifter som 
utmanar kunskaper, tålamod och fantasi. 

Vissa läsare kommer kanske att tycka att innehållet i det första kapitlet är 
löjligt enkelt. Det är tänkt att vara enkelt, men i det till synes självklara 
ligger ofta det riktigt djupa. Intrigen tätnar i de följande kapitlen. 

Vi vänder oss till dig som studerat matematik mellan nio och tolv år. Tolv år 
om du läst naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. Nio år om du kanske 
skaffat dig boken som förberedelse för gymnasiet. Tio eller elva år om du läst 
ett gymnasieprogram som innefattar de första av gymnasiets 
matematikkurser. 

Vi skämtar inte när vi rekommenderar att läsa delar av boken i badkaret. 
Det viktigaste när man sysslar med matematik är faktiskt att man tar det 
lugnt. Har man bestämt sig för att lägga sig i ett bad så har man bestämt sig 
för att ta det lugnt en stund. Badkaret är således en alldeles ypperlig plats 
för studier i matematik. Arkimedes gjorde det. Descartes låg till sängs och 
räknade. 

Matematik kräver egentligen bara att två kroppsdelar är aktiva. Den ena är 
handen utrustad med papper och penna. Den andra är hjärnan. Hjärnan 
behöver ingen utrustning och trivs bäst när den får arbeta i sin egen takt, 
och den takten är ofta långsammare än vi vill erkänna för oss själva. Ännu 
ett skäl att studera matematik i badkaret. Eller kanske på ett kafé? 



Kafé 
Kafébordet är kanske inte alltid en lika lugn plats, man får helt enkelt välja 
lokal med omsorg, men i gengäld symboliserar även det då sinnesfrid, 
koncentration och lugn. Vid kafébordet kan man dessutom sitta och 
diskutera matematik med andra. Låt associationerna flyga till de 
intellektuella diskussionerna på kaféerna i Paris och Wien ... 

... eller för att travestera Jean Paul Sartre.2  

Matematiken är en humanism. 

Till läraren 
Detta är en läsebok och lärobok inför högskolornas inledande 
matematikkurser. Den är skriven utgående från en tydlig filosofi. Denna 
filosofi består av en samling tankar kring hur ett välkänt problem skulle 
kunna lösas. 

Alltför många studenter som startar på högskoleutbildningar som kräver 
matematik har alltför svaga förkunskaper i just matematik. Vi behöver inte 
diskutera hur många, eller hur svaga, eller vad problemet beror på, det 
räcker att vara överens om att problemet finns och att många 
matematiklärare arbetar med det varje akademiskt år. Studenterna känner 
givetvis av det själva. Situationen är eländig för alla inblandade. Ansvariga 
för utbildningar leker med tanken att lägga ned matematiken som 
självständigt ämne och baka in den i tillämpningarna istället. 

Läroböcker i matematik upplevs ofta som svåra att läsa av studenterna och 
många lärare beklagar också att studenter inte läser litteraturen. Den kan 
ligga på för hög nivå och vara alltför kortfattad och för formell i sin 
framställning. Vår lösning, eller vårt bidrag till lösningen, är en lärobok som 
förbereder inför högskolematematik som går att läsa. Det är vår bärande idé: 
en bok som går att läsa. Någon kanske invänder: vad vore vitsen med en bok 
som inte går att läsa? Ingen alls förstås.  

Matematiken har många aspekter. En är dess inneboende struktur och 
logik. Många matematikböcker hämtar sin styrka där. Tyvärr blir dessa 
böcker läsbara enbart för ett fåtal. En annan aspekt är matematikens 
tillämpningar. Att försöka skriva en läsbar matematikbok från den 
utgångspunkten vore en utmaning. Problemet är att de intressanta 
tillämpningarna tar mycket tid och plats att beskriva. Det är svårt att få 
                                                           
2 Fransk 1900-tals filosof som lade fram ett filosofiskt livsåskådningssystem 
under namnet Existentialismen. Vi travesterar boktiteln L'existentialisme est 
un humanisme från 1946 där Sartre försvarar sin filosofi. 

 



själva det matematiska innehållet synligt och att täcka det tillräckligt brett 
från ett visst tillämpningsområde. Enkla tillämpningar kan istället bli 
långsökta och orealistiska, speciellt om de hämtas utanför 
naturvetenskapen. 

Ytterligare en aspekt är matematiken som ett mänskligt och filosofiskt bygge. 
Det är där vi till stor del hämtar vår inspiration ty vi har funnit att där finns 
mycket att hämta som ger grund för att förklara matematik. Tillämpningarna 
finns där indirekt, men än viktigare är att den historiska utvecklingen visar 
det mänskliga intellektets ansträngningar med de grundläggande begreppen. 
De begrepp som i själva verket ligger bakom de mest skilda tillämpningar. 
Hur beskriver man kvantitet och kvalitet? Hur beskriver man samband 
mellan olika fenomen och företeelser? Hur beskriver man förändring? Här 
finns också de filosofiskt djupa frågorna kring vad matematik egentligen är 
för något. 

Att lära sig matematik är en komplex process som kräver många parallella 
verksamheter. Man måste räkna, det vill säga man måste lära sig de 
grundläggande räknereglerna och kunna tillämpa dem riktigt, man måste 
drilla och träna, man måste så att säga kunna räkna med handen, med 
papper och penna. Man måste förstå begreppen. Man måste kunna följa ett 
resonemang och man måste lära sig att själv genomföra ett resonemang. 
Just detta att kunna tänka och följa ett matematiskt resonemang och 
genomföra det själv vid exempelvis problemlösning eller tillämpning är målet 
med matematikundervisningen. Detta kräver ett samspel mellan att räkna 
och förstå. Det är inget som kan jäktas fram, det tar tid och det kräver 
eftertanke.  

Det märkliga är nu att de nyanlända studenterna läst matematik i upp mot 
tolv år, men ändå har alltför svaga kunskaper. Idén här är att gripa tag i de 
kunskaper som de flesta trots allt har. Det är inte nödvändigt att göra om 
hela grundskolan och gymnasiet, det går att bygga på den kunskap som 
finns från denna skolgång genom att faktiskt förklara den. 

Förklaringar av matematik i textform kräver mycket text, mer text än 
formler. Många matematikböcker är tvärtom, lite text och mycket formler. 
Men formler talar inte för sig själv.3 Vi använder vårt utrymme till 
förklarande text. 

Det finns ett missförstånd att långt driven formalisering ökar matematikens 
exakthet. Detta ifrågasätter vi. Ingen symbol, eller ens helt symbolspråk, kan 
fånga alla nyanser och konnotationer i ett matematiskt begrepp eller i ett 

                                                           
3 Som Morris Kline påpekar i sin bok Why the Professor Can't Teach. 



system av begrepp. Ett modulerat och genomtänkt sätt att använda 
svenskan gör matematiken mycket tydligare och begripligare.  

Bokens karaktär av läsebok gör att den lämpar sig bra för självstudier. Vi är 
övertygade om att den  fungerar som bredvidläsningsbok till annan 
kurslitteratur. Egentligen är det ju så, som alla vet som verkligen lärt sig 
något akademiskt, att man behöver läsa flera böcker. Vi tror att 
lärarstudenter kan ha utbyte av vår text. Framförallt är vår bok tänkt att 
överbrygga klyftan mellan förkunskaperna från gymnasiet och 
högskolematematikens krav. 

Förmodligen kommer en del lärare som läser vår bok att tycka att vi är väl 
ordrika och att vi tar om saker gång på gång. Så är det, och det är medvetet. 
Många matematiker och lärare är vana vid den skrivna matematikens snåla 
och koncisa formuleringar och uppskattar just detta. Här är vi dock 
intresserade av att uppnå upprepningseffekten som en del i ett repeterande 
av samma grundtankar i olika sammanhang. Naturligtvis försöker vi i vår 
framställning vara någorlunda systematiska, men inte överdrivet så. Vi är 
inte rädda för omtagningar och repetitioner. Vi försöker inte få med allt 
viktigt första gången ett begrepp införs. För matematiskt oerfarna läsare 
skapar detta nämligen en känsla att inte komma framåt. Bättre då, tror vi, 
att pytsa ut det hela allt eftersom det passar in i ett större mönster. Trots allt 
är det ju så att var och en måste bygga sin egen systematik, och ibland är 
den enas ordning den andres oordning. Kanske kan även den erfarne 
matematikläraren hitta intressanta tankar i vår text, precis som vi hittat 
sådana i andras. 

En annan invändning som vi föreställer oss kan göras mot vår text är att vi, i 
vad som på ytan ser ut som ännu en lärobok i elementär matematik, tar upp 
alltför djupa och svåra begrepp. Vår avsikt har dock aldrig varit att 
trivialisera matematiken. Att ständigt undvika svårigheter, så som tyvärr 
alltför mycket av skolans matematikundervisning tycks ha gjort alltför länge, 
kan bara leda till urholkning av ämnet. Tvärtom tror vi att den som i trots 
allt ganska enkla sammanhang fått brottas med noggranna och detaljerade 
matematiska konstruktioner står bättre rustad när svårare begrepp ändå 
måste bemästras.  

Vår förhoppning är att denna bok ska kunna bidra till att lägga en 
förståelsebaserad grund för fortsatta högskolestudier i matematik. Utan en 
sådan grund går det, som vi alla vet, åt skogen förr eller senare. 

Bokens innehåll 
Boken är tänkt som en förberedelse inför de egentliga högskolekurserna i 
matematik. Som många lärare konstaterar, får många studenter omåttliga 
problem med den linjära algebran, envariabelanalysen och så vidare upp i 



eventuellt högre kurser i matematik. Till stor del beror detta på att man inte 
behärskar algebran. Många studenter känner förmodligen av att man 
dessutom inte behärskar den matematiska begreppsapparaten eller hur man 
skriver och talar om matematik. Man har svag taluppfattning och kan inte 
heller räkna numeriskt tillförlitligt. Det finns kort sagt ingen grund att bygga 
på. Det spännande möte mellan ämne, student och lärare som 
högskolestudier i matematik kan och bör vara, infinner sig sällan. 

Vi startar vår framställning mycket elementärt men allt eftersom vi tar oss 
fram i den matematiska terrängen, och läsaren samlar på sig kunskaper och 
insikter, kan vi bli mer avancerade. Dock strävar vi efter att genom hela 
boken hålla nära kontakt med det elementära men utan att vara triviala. Vår 
strävan är att förankra matematiken i en sund intuition och uppfattning om 
dess grunder och dess kontext. Men vi strävar också efter att bygga upp en 
djupare förståelse av matematiken varför vi inte skyggar för att ta upp 
subtila resonemang där det behövs. 

Åtta veckors introduktionskurs 
Få lärare undervisar exakt efter en bok och vi förväntar oss inte att någon 
gör det utgående från denna heller. Dessutom, dess karaktär av läsebok gör 
att dess integration i en kurs måste ägnas en viss omsorg. Vårt mål är dock 
att denna bok ska kunna användas som den är. Den är tänkt att kunna 
läsas från pärm till pärm. Vi har själva använt boken i introduktionskurser 
till högskolematematik för maskiningenjörer och industriella ekonomer. 
Dessa kurser har varit delade mellan matematisk överbryggning och 
orientering i den valda studieinriktningen. Åtta veckor kan då användas till 
att gå genom kapitel 1 - 4 och 6 - 9, väsentligen en vecka per kapitel. Kapitel 
5 om logik får kanske ses som att ligga lite utanför de absoluta grunderna. 

Kapitel 1 Hemligheterna förklarade 
Första kapitlet sveper över den grundläggande räknekonsten både med 
siffror och bokstäver. Det är till för att vi överhuvudtaget ska komma igång. 
Annars står man inför den eviga frågan: var ska man börja? Vi utgår från att 
läsaren har mellan nio och tolv år av matematikstudier bakom sig och vill 
friska upp sina kunskaper inför högskolan. Det mesta som står att läsa i 
första kapitlet kommer sedan tillbaka i senare kapitel, och då i mer detalj. 
Första kapitlet slår också an tonen för fortsättningen och övertygar 
förhoppningsvis läsaren att denna bok i matematik är både läsvärd och 
möjlig att läsa. 

Kapitel 2 Aritmetik:  räkna med siffror 
I det andra kapitlet återvänder vi till aritmetiken, eller till räknandet med 
siffror som det ofta uttrycks. Räkna med siffror bör egentligen alla kunna, 
men miniräknaren har gjort att den kunskapen för många har fallit i 
glömska eller aldrig lärts in. Vi visar hur man kan addera och multiplicera 



direkt i positionssystemet utan att använda vare sig miniräknare eller de 
klassiska uppställningarna. Att räkna med siffror direkt i positionssystemet 
är ett första steg mot räkning med bokstäver, det vill säga mot algebran. 
Kapitlet inleds med Peanos axiom för de naturliga talen. På så vis fördjupas 
ett i skolan redan genomtröskat område med för läsaren nya aspekter på 
aritmetiken. Andra för läsaren förmodligen nya begrepp är induktion och 
divisionsalgoritmen. Rationella tal införs, förklaras och beräknas som 
decimaltal med hjälp av divisionsalgoritmen. Räknereglerna för de rationella 
talen diskuteras. Fokus för kapitlet är bråkräkning men även räkning med 
negativa tal förklaras i detalj. Kapitlet avslutas med ett historiskt avsnitt. 

Kapitel 3 Algebra: räkna med bokstäver 
En av våra erfarenheter från praktisk matematikundervisning är att 
bokstavsräkningen ter sig obegriplig, rent av ologisk, för många människor. 
En så allmänt förekommande inställning måste tas på allvar, vilket är en av 
utgångspunkterna för hela denna bok. I detta kapitel försöker vi först reda 
ut alla de olika sätt varpå bokstäver används i matematik och vetenskap. 
Sedan utnyttjar vi polynom, binomialteoremet och potenser för att utveckla 
algebrans grunder. Mot slutet av kapitlet kopplar vi bokstavsräkningen till 
koordinatsystem och geometri. Därmed ansluter vi till den tradition som går 
tillbaka till Viète, Fermat och Descartes och som faktiskt är ett grundackord 
i hela den moderna matematiken: växelspelet mellan algebra och geometri. 

Kapitel 4 Ekvationer: räkna med obekanta 
Det fjärde kapitlet är en fortsättning på algebran, men med fokus på 
ekvationslösning. Att lösa ekvationer är en av algebrans viktiga 
tillämpningsområden och historiska ursprung. Andragradsekvationen reds 
ut i detalj. Komplexa tal införs och grunderna i att räkna med dem gås 
genom. Teorin för polynom utvecklas. Ekvationssystem diskuteras. Logiken 
bakom metoder att lösa ekvationer diskuteras i slutet av kapitlet. I och med 
det fjärde kapitlet avslutas bokens första del, där fokus har varit algebra och 
aritmetik. Efter dessa kapitel kan det finnas ett behov av att samla ihop en 
del lösa trådar och lägga en fastare grund för fortsättningen som kommer att 
handla om funktioner i allmänhet och i synnerhet de elementära 
funktionerna. Det för oss fram till det femte kapitlet. 

Kapitel 5 Logik: räkna med påståenden 
De flesta elementära framställningar av logik brukar börja med 
påståendelogik för att sedan inte komma mycket längre. Logiken införs 
också och motiveras med lustigheter som ''Sokrates var en filosof''. ''Alla 
filosofer bor i tunnor''. ''Alltså bodde Sokrates i en tunna''. Förutom att det 
inte är sant så riskerar detta att skapa intryck av att logiken möjligtvis kan 
begripas, även om den mest verkar ha varit ett tidsfördriv för excentriker vid 
medelhavets stränder för 2500 år sedan. Matematikens logik:  
predikatlogiken, hoppas ofta över. Detta är olyckligt. Vi valde ursprungligen 
en annan väg. Tanken var att vi ägnar oss trots allt åt matematik, ett ämne 



som innehåller oceaner av exempel på logiska resonemang av just den typ 
som är relevanta i matematiskt tänkande och problemlösning. Peanos 
aritmetik innehåller exempel på alla konstruktioner i första ordningens 
predikatlogik. Vi extraherade därför predikatlogiken ur Peanos system. 
Tyvärr blev resultatet alltför avancerat för en bok som denna, och vi valde att 
stryka kraftigt i den slutgiltiga redigeringen. Vi har därför följt traditionen 
och inskränkt kapitlet till påståendelogik. Vi tror ändå att vi är något 
originella i vår framställning. Vi följer i detalj hur sanning och falskhet 
fortplantar sig genom en logisk kalkyl, och vi reder ut sådant som kan vara 
förvirrande i många framställningar av logik. Innehållet i kapitlet är 
förmodligen nytt för de flesta och det går bra att hoppa direkt till det sjätte 
kapitlet vid en första genomläsning. I en introduktionskurs kan kapitlet 
utelämnas. Det bör kunna tjäna som en introduktion till en kurs i logik. 

Kapitel 6 Funktioner: räkna med samband 
Detta kapitel diskuterar funktionsbegreppet grundligt. Det inleds med ett 
antal utförliga exempel som avser att tillsammans ge en fördjupad bild av 
funktionsbegreppets många sidor. Den moderna mängdteoretiska 
definitionen av funktioner tenderar att dölja detta. Istället är det viktigt att 
bygga en förståelse för funktioner på begreppets många rötter i 
tillämpningar. Först därefter blir en abstraktion meningsfull. Vår diskussion 
av funktioner är betydligt mer fyllig än vad som är vanligt i 
lärobokslitteraturen. Kapitlet diskuterar dessutom relationer och 
grundläggande mängdlära. Kapitlet ger en grund för kurser i matematisk 
analys. 

Kapitel 7 Trigonometri: räkna med vinklar 
Detta är av naturliga skäl vårt mest geometriska kapitel. Vi har valt att 
bygga trigonometrin på en grundlig diskussion av rätvinkliga trianglar, 
vinkelmätning och enhetscirkeln. Cosinus och sinus införs som 
koordinaterna för en punkt. De klassiska egenskaperna för funktionerna och 
deras grafer reds ut. För att komma vidare till additionsformlerna väljer vi 
att gå över vektorbegreppet, varför kapitlet också innehåller en noggrann 
diskussion av vektorer i två och tre dimensioner. Detta ger oss möjlighet att 
ta fram additionsformlerna via skalärprodukten. I övrigt diskuteras 
funktionen tangens samt inversa trigonometriska funktioner. Kapitlet ger en 
grund för kurser i linjär algebra. 

Kapitel 8 Logaritmer: räkna med översättningar 
Logaritmer är ett av de mest mystiska delarna i den grundläggande 
matematiken på gymnasie- och högskolenivå. Det finns förmodligen flera 
orsaker till att det upplevs så av så många. Här ställs funktionsbegreppet på 
sin spets. Den som inte har genomskådat symbolen 𝑓(𝑥) kommer ingen vart 
med symbolen log(𝑥) och än mindre med log 𝑥. Att logaritmer och exponenter 



är varandras inverser gör inte det hela enklare utan snarare än mer magiskt 
eftersom det inte finns någon uppenbar koppling mellan skrivsätten 10𝑥 och 
log 𝑥. Vi tar vår utgångspunkt i den klassiska tillämpningen av logaritmer att 
transformera multiplikation till addition. Den praktiska nyttan av detta var 
en gång i tiden mycket stor. Vi använder detta historiska ursprung för att få 
en förståelse för logaritmernas egenskaper. Här ligger ett matematiskt 
intresse som går långt djupare än den numera begränsade praktiska 
användbarheten för att förenkla multiplikation. Vi uppfinner ett nytt mer 
symmetriskt beteckningssystem och ett sätt att uttrycka sig om logaritmer 
och exponenter som lodar detta djup. Först efter att så ha återskapat teorin 
för logaritmer på en förnuftig grund, inför vi de traditionella beteckningarna. 
Vi ger ett antal tillämpningar och avslutar med att berätta om 
primtalsteoremet. 

Kapitel 9 Komplexa tal: räkna med fantasi 
Även komplexa tal orsakar problem i den grundläggande 
högskolematematiken. Vi återvänder i det sista kapitlet till dessa tal och 
reder ut dem grundligt: historiskt, begreppsmässigt och räknetekniskt. 

Boken innehåller inget kapitel som speciellt fokuserar geometri, bortsett från 
delar av trigonometrikapitlet och delar av kapitlet om komplexa tal. Däremot 
tar vi geometriska resonemang i bruk för att illustrera algebraiska samband. 
Vi diskuterar tallinjen och inför rätvinkliga koordinatsystem. Vi diskuterar 
grafer till polynomfunktioner, trigonometriska funktioner samt exponential- 
och logaritmfunktionerna. Detta är först och främst en bok i algebra och vi 
vill presentera algebran som självständig från geometrin eftersom det är i 
algebra de största kunskapsbristerna finns. Vi vill hjälpa läsaren genomföra 
den symboliska abstraktionen.4 

 Många lärare blir nog förvånade över att så många sidor i kapitel 2 ägnas åt 
Peanos axiomsystem för de naturliga talen. Det finns två tankar med detta. 
Dels att få en inblick i matematikens maskinrum, dels att börja öva i 
abstraktion och formelhantering i ett enkelt sammanhang. Dessutom kan 
Peanos axiom tas som grund för hela matematiken. Vi återkommer till dessa 
axiom på flera ställen i boken.  

Någon kanske tycker boken svajar fram och tillbaka mellan ganska krävande 
avsnitt och nästan helt triviala avsnitt. Det är medvetet. För att man ska 

                                                           
4 Den symboliska abstraktionen är en benämningen vissa 
matematikhistoriker använder för den process under 1600-talet då 
matematikerna började använda symboler i sina beräkningar istället för 
verbala beskrivningar. 

 



orka genom en hel bok måste man ibland få vila som läsare. Efter ett tufft 
avsnitt som man kanske bara förstått med största ansträngning, och kanske 
inte helt och hållet, kan det vara trevligt att sedan läsa något lättsamt. 
Läroböcker som värnar om läsaren är ofta skrivna på det sättet. 

Övningsuppgifterna är tänkta att lösas för hand med papper och penna utan 
hjälp av miniräknare. Undantaget är uppgifter märkta med en 
miniräknarsymbol. Där kan man behöva använda något räknetekniskt 
hjälpmedel.  

Till den pedagogiskt intresserade 
Det finns många olika sätt att lära sig matematik och varje student måste 
själv finna sin egen väg med hjälp av lärare, studiekamrater och läromedel. 
Trots dessa variationer är vi övertygade om att det krävs ett arbete för att 
lära sig matematik. Hur mycket arbete beror på den egna talangen och 
förmågan, men ett arbete är det. Hjärnan måste vara engagerad. Det innebär 
att man måste vara beredd att läsa, man måste vara beredd att räkna, man 
måste vara beredd att pränta in vissa saker såsom formler, terminologi och 
begrepp och man måste vara beredd att tänka. I samspelet mellan läsningen, 
räknandet, inpräntandet och tänkandet skapas matematikkunskaperna i det 
egna huvudet.  

Vi tror exempelvis att man under studiernas gång måste pränta in 
exempelvis de trigonometriska formlerna, det vill säga kunna dem utantill. 
Normalt glömmer man givetvis bort dem efter ett tag. Men utantillkunskapen 
har ändå underlättat studierna under kursens gång, nu vet man att 
formlerna finns. Man lär sig lita på sitt minne och om man ändå inte minns, 
lockas man inte bara hitta på något. Kort sagt och mer viktigt, vi tror att då 
man lär sig delar av matematiken utantill så sker något annat än just själva 
memoreringen. Detta har stöd i modern lärandeforskning.5 Repetitionen 
flyttar kunskaper och färdigheter från korttidsminnet till långtidsminnet. 

Till den filosofiskt intresserade 
Lika lite som andra texter på denna nivå gör vi några anspråk på en 
systematisk och axiomatisk uppbyggnad av matematiken där allt definieras 
exakt och bevisas grundligt en gång för alla. Ett sådant upplägg vore givetvis 
totalt missriktat utgående från våra ambitioner att göra grundläggande 
matematik begriplig.  

Även om det matematiska bygget i sig är mycket systematiskt och exakt (när 
alla kreativa byggnadsställningar är rivna) så kan man sällan undervisa 
matematiken på det sättet. En sådan kurs, eller text, förutsätter att 
studenten redan kan räkna, redan begriper matematik eller har en naturlig 

                                                           
5 Se F. Marton och K. Trigwell, Variatio Est Mater Studiorum, 2000. 



talang för matematik. Tvärtom, vi skriver för den som ännu inte kan räkna, 
ännu inte begriper matematik och som kanske inte har en naturlig fallenhet 
för ämnet. Dessa matematikstudenter behöver de kreativa 
byggnadsställningarna att klättra i för att komma någon vart i ''den 
matematiska katedralen''. 

Vad för katedral? Tom Lindström har skrivit ''Matematiken är en 
himmelssträvande katedral av tankar och idéer''.6 Med himlen menar han 
förmodligen den av Platon tänkta idévärlden där de matematiska begreppen 
skulle existera oberoende av om någon tänker på dem eller inte. Att likna 
matematiken vid ett bygge är en trevlig och vanlig metafor. Lindström lägger 
till att det inte är vilken byggnad som helst, utan en speciellt vacker och 
ståtlig sådan. Byggnadsmetaforen säger mycket om vad det innebär att 
studera matematik. Ämnet är kumulativt: kunskap bygger på kunskap, det 
är nödvändigt att behärska grunderna för att komma vidare. Det ena bygger 
på det andra som byggnadsblocken i en katedral.  

Men en katedral är byggd av människor, i detta fall av matematiker genom 
århundraden. För att bygga en katedral krävs byggnadsställningar. Ibland, 
eller rent av ofta, bygger man fel och måste riva och bygga om. Men till sist 
är de nya blocken där och en del av ställningen kan rivas.  

Det märkliga är nu att matematikbygget inte har någon arkitekt. Emellanåt 
dyker det dock upp matematiker med storslagna planer på renoveringar och 
utbyggnader såsom Felix Kleins Erlangenprogram, David Hilberts 23 
problem från 1900 eller Langlandsprogrammet för att ta några exempel.7 
Men någon plan för hela bygget finns inte. Såvitt inte ''naturen'' eller 
''universum'' självt är planen, eller att katedralen inte kan se annorlunda ut 
på grund av inneboende konsistens och logik. Därtill finns olika åsikter om 
hur byggnaden ska betraktas. Ett välkänt försök att i efterhand lägga ett 
speciellt perspektiv på bygget, ja rent av rekonstruera katedralen efter en 
plan, är den franska Bourbakigruppens.8 Nu kommer vi till en av poängerna. 
Som student av matematik vill man inte enbart vara åskådare och stå nere 
på marken och begapa underverket. Man vill just studera det. Studentens 
uppgift är ansträngande och svår. På ett sätt är den svårare än den 
byggande matematikerns. Studenten ska lära sig matematik på kanske en 
termin (eller under en skolgång) som det tagit decennier (eller rent av 

                                                           
6 Tom Lindström, Kalkulus, 2006. 
7 Vi nämner dessa storslagna planer mest för att skapa stämning. 
8 Nicolas Bourbaki är en pseudonym för en grupp franska matematiker som 
från mitten av 1930-talet och framåt har sökt bygga upp matematiken på ett 
logiskt och strukturerat sätt. Arbetet har resulterat i en serie böcker. 

 



århundraden) att bygga. Även om byggnaden finns där behöver man som 
student byggnadsställningar att klättra i. Byggnaden i sig är för slipprig och 
hal att klättra i. Den är inte avsedd att klättra i. 

Å andra sidan har studenten en fördel framför de matematiker som byggt 
ditintills. Studenten kan studera ett färdigt resultat, kanske klättra förbi 
besvärliga partier för att se dem från en annan vinkel, eller för att 
återkomma senare med fler och djupare kunskaper. Hur som helst, 
byggnadsställningarna behövs. När allt kommer omkring är kanske den 
byggande matematikerns och den studerande studentens uppgifter inte så 
olika. 

Några saker vi gör annorlunda 
Vi har bestämt oss för att en gång för alla säga farväl till decimalkommat. I 
denna bok använder vi decimalpunkt. Förutom att kommat leder till 
typografiska svårigheter, används kommat till ett flertal andra mer 
avancerade saker såsom att skilja elementen i en mängd, lista, tupel, vektor, 
följd, för att ta några exempel, medan punkten inte har någon annan 
användning än just som decimalpunkt (om man inte räknar de tre 
punkterna … som symboliserar en fortsatt uppräkning). En annan fördel är 
att många matematikmjukvaror arbetar med decimalpunkt. 

Vidare några ord om formelnumrering. I all seriös matematisk litteratur, 
även läroböcker, är det kutym att numrera alla formler som skrivs på egen 
rad. Dock i en text som denna, som är övervägande verbal, faller sig detta 
inte alltid naturligt. Vår kompromiss är att i det första kapitlet, som är en 
lång inledning, inte numrera formler alls. I kommande kapitel numrerar vi 
formler som antingen är tillräckligt betydelsefulla och generella, eller som 
behöver refereras till senare. Detta gör läsaren van vid att läsa konventionell 
matematisk litteratur. 

En annan sak som har med formler att göra är detta med att sätta ut 
språkliga skiljetecken efter formler. Normalt sätter man ut komma eller 
punkt efter en formel, även då den står på en egen rad, i det fall den ingår i 
en mening respektive avslutar en mening. Vi har dock funnit att detta 
förvirrar en del läsare som blir osäkra på om kommat eller punkten ingår i 
formeln eller ej. Dessutom är skiljetecknen oestetiska. Vi sätter alltså inte ut 
några skiljetecken efter formler som står på egen rad i texten. I det fall det 
skulle varit ett komma, tänker vi oss att radbytet signalerar detta. I det fall 
det skulle varit en punkt, tänker vi att stor bokstav på nästa rad signalerar 
den frånvarande punkten. Vi låter den matematiska tydligheten få företräde 
framför den språkliga. Tanken är att varje tecken i ett matematiskt uttryck 
är betydelsebärande, därför bör man inte blanda in textmässiga skiljetecken. 
Detta styrks också av att vissa matematikprogramvaror, som till exempel 



Mathematica, behandlar exempelvis '137.' som ett reellt tal medan '137' är 
ett heltal. Vi är inte helt ensamma om denna konvention.9 Vi har också valt 
att inte komplettera texten (utom undantagsvis) med systematiska 
sammanställningar av formler, exempelvis av algebraiska räkneregler. 
Sådana ''formelsamlingar'' och sammanställningar gör den seriöse läsaren 
bäst själv. Inlärningsvärdet av sådant arbete är stort, det vet alla som 
någonsin försökt få ordning på ett kunskapsstoff. 

Eftersom matematik till stor del handlar om att förstå och använda begrepp 
måste man i sådan här text förhålla sig just textmässigt till hur man inför 
begreppen. Vi har valt att använda oss av ''citationstecken'' när vi använder 
ord på ett vagt eller odefinierat sätt, speciellt i de inledande motiveringarna 
till försök att definiera begrepp mer exakt. Å andra sidan, när vi väl gör ett 
försök att mer exakt definiera ett begrepp, då använder vi kursivering första 
gången ordet införs. Vi använder dessutom ''citationstecken'' i text där vi vill 
speciellt fokusera ordet som betecknar ett visst begrepp. Vi använder dock 
inte ''citationstecken'' i den bemärkelse som engelsmännen kallar ''scare 
crows'', det vill säga som ett uttryck för att inte våga ta ställning. I vissa fall 
använder vi fetstil när vi verkligen vill understryka ett ord. 

I all akademisk litteratur används fotnoter och referenser. Eftersom detta är 
en lärobok där det mesta av innehållet sedan länge är välkänt har vi inte 
referenser till originalartiklar eller till andra läroböcker utom i tre fall: (i) där 
vi tänker oss att läsaren kan vilja söka sig fram till ytterligare kunskaper och 
där vi inte har plats att fortsätta resonemanget eller berättelsen, (ii) där vi 
känner att vårt eget tänkande har tydliga rötter till någon annan författare 
och kanske inte är allmänt inarbetat i tänkandet kring 
matematikundervisning, och (iii) då tankegodset inte är allmänt känt bland 
matematiklärare. Vi väljer då att skriva en fotnot med eventuellt en referens 
till ytterligare litteratur som vi kort anger med författare och titel. På så vis 
undviker vi oförklarade referenser i löpande text, samtidigt som fotnoten i sig 
blir läsbar. Fotnoten har dock alltid denna karaktär av utvikning och ska 
kunna hoppas över vid en första genomläsning. Vi undviker helt 
internetreferenser då dessa är flyktiga till sin karaktär och det i vilket fall 
som helst är enkelt att göra egna sökningar exempelvis på författarnamn 
eller artikeltitel. Wikipedia har i allmänhet bra och robust 
matematikinnehåll och även där är lätt att söka själv.  

En detalj om årtalsangivelser: När vi skriver ut årtal kan man utgå från att 
det är årtal efter vår tideräknings start. Årtal före vår tideräknings start 

                                                           
9 Se exempelvis Steven Weinbergs mycket välskrivna Gravitation and 
Cosmology. 



markerar vi med ''f.v.t.''. I fall där tvekan kan uppstå förtydligar vi årtal efter 
vår tideräknings start med ''e.v.t.''. 

Matematikens typografiska skönhet 
De flesta som inte själva besitter stora konstvetenskapliga kunskaper har 
säkert upplevt skillnaden mellan att själv ströva omkring i en konsthall och 
att bli guidad av en kunnig och vältalig expert. Båda upplevelserna har sina 
för- och nackdelar. Av den vältalige experten får man syn på saker man 
troligen aldrig skulle ha genomskådat själv, samtidigt blir upplevelsen 
väldigt styrd. När man själv strövar omkring missar man troligen mycket, 
men i gengäld är man fri att botanisera och fantisera. Läsaren inser säkert 
vilken av dessa två konsthallsupplevelser som läsning av vår bok motsvarar. 
Men vilken är då den andra upplevelsen, den som man kanske också skulle 
vilja få? 

Ett förslag är att skaffa en bra matematisk uppslagsbok, till exempel den 
förträffliga Wahlström & Widstrands matematiklexikon. Denna bör finnas på 
bibliotek eller antikvariat. 

Ett annat är att skaffa en matematisk formelsamling exempelvis Standard 
Mathematical Tables. I den kan man ströva runt och uppleva de 
matematiska formlernas typografiska skönhet. 

Anders Bengtsson 

Mats Desaix 

Göteborg och Borås i mars 2019 
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