
Eleverna fick matte ur verkliga livet  
FALKÖPING Hur funkar skolmatten i verkliga livet? 
Smartmatte låter elever få veta hur viktigt matematik är på jobbet.  
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Vad är det för mening med att lära sig det här? 

Frågan är given när eleverna brottas med mariga ekvationer på mattelektionerna. 

På tisdagen fick niondeklassare svar på åtminstone delar av frågan, när 
representanter från olika arbetsplatser besökte Centralskolan och visade hur de 
ständigt använder matematik i sina jobb. Allt från byggmaterial-företag till 
kommunens VA-avdelning var representerade. 

Pär Nershed från Malmö startade Smartmatte för fem år sedan, när hans dotter 
ställde samma fråga. I ungefär 25 kommuner i landet har han låtit elever möta 
personer som berättat hur de använder matte i sina jobb. 

 
Gabriel Moberg och Aram Navkosh gav godkänt, de tyckte det var intressant att följa 
hur matte används på arbetsplatser.  
Foto: Peo Janson 
I Falköping är Smartmatte en av satsningarna som kommit ut av det treåriga matte-
projekt som bedrivits på kommunens skolor. 



– Plötsligt får eleverna en inblick i verkligheten, och de får dessutom en chans att 
ställa frågor om olika arbetsplatser, säger grundaren Per Nershed som ser 
återkommande inbjudningar till kommuner som ett kvitto på att Smartmatte 
uppskattats av elever och skolor. 

Tid är pengar för företagen, och eleverna bytte salar och matteproblem i ett snabbt 
tempo. 

I en av salarna gav Hanna Arvidsson från redovisningsföretaget Modern Ekonomi 
exempel på beräkningar hon gör. Vad blir till exempel årskostnaden om en 
mäklarbyrå anställer en kontorist på halvtid? Och hur räknar man ut hur stora de 
sociala avgifterna blir? Vad är bruttovinst? Och hur räknar man ut det? 
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Samling i Centralskolans matsal innan niorna gick ut till olika grupper. Och en enkel 
handuppräckning visade att ingen av dem tyckte matematik var ett roligt ämne…  
Foto: Peo Janson 
Gabriel Moberg och Aram Navkosh i 9 B gav godkänt till Smartmatte. 

– Det ska bli intressant att lyssna, sa Gabriel Moberg på väg till nästa presentation. 

Aram Navkosh tyckte Hanna Arvidssons genomgång var intressant. 

– Om jag vill bli ekonom? Kanske… 
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