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1. Inledning 
 
Vårt samhälle förändras och utvecklas i väldig fart, det är inte mycket som är detsamma nu 
som för femtio år sedan - förutom matematiken. Undervisningen i matematik har inte följt 
med i den utveckling som skett. Det har skett många diskussioner i frågan om att utveckla 
skolmatematiken, men vägen från diskussion till handlande har gått sakta. Den läroplan (Lpo 
94) som vi idag följer, ger tydliga signaler om att matematikundervisningen inte kan fortsätta 
att bedrivas på samma sätt som tidigare. Den traditionella matematiken måste anpassas till 
eleverna och den omvärld de lever i.   
Frågan är då hur ska matematik undervisningen bedrivas istället?  
    Ett begrepp som är väldigt populärt att använda i dagens samhälle är kreativitet. Jag kom-
mer i detta arbeta att redogöra för olika författare och lärares syn på vad som menas med krea-
tiv matematik och hur den skulle kunna förändra undervisningen. 
 
 
1.1 Bakgrund  
 
Dagens matematikundervisning präglas av en gemensam genomgång och därefter enskild tyst 
räkning i matematikböcker. I 12 år minst fyra timmar i veckan ägnar sig eleverna åt detta. Jag 
vet inget annat ämne i skolan som är lika enformigt som matematik. Hur ska vi kunna begära 
av våra elever att de ska tycka att ämnet är intressant, spännande och viktigt? 
De tre första åren tycker eleverna att det är väldigt roligt med matematik men det intresset 
avtar för de flesta desto mer man läser. Den utvecklingen måste vi försöka att förhindra.  
Matematik handlar mycket om status och självförtroende och misslyckanden i detta ämnen 
sätter ofta mycket djupa spår.    
För att engagera våra elever krävs det att vi arbetar på ett varierande sätt, där alla elever kan 
komma till sin rätt och också visa att matematiken är en del av vår vardag. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Jag tror att det är lätt som lärare att fastna i ett mönster där man bara använder sig utav räkne-
boken. Varför det är så lätt beror på att eleverna är självgående, det är tyst på lektionerna och 
det krävs inte någon förberedelse för läraren. Att vara matematiklärare borde då vara ett väl-
digt bekvämt yrke. 
Jag känner att det skulle vara lätt för mig att komma in i detta slentrianmässiga sätt att under-
visa. För att inte göra det bestämde jag mig för att läsa om alternativ matematik. Mitt mål med 
det här arbetet är att jag och andra läsare ska få kunskap om hur man kan bedriva matematik-
undervisning på annat sätt. Ett senare mål är att utveckla den traditionella matematikunder-
visning så att matematik intresset hos mina elever fortsätter genom hela livet och att inga ele-
ver behöver känna sig misslyckade. 
 
 
1.3 Frågeställning 
 
1. Vad kan begreppet kreativ matematik betyda? 
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2. Metod 
 
 
2.1 Litteraturundersökning 
 
För att reda ut vad begreppet kreativ matematik innebär så började jag med att leta litteratur 
på biblioteket. Jag lånade de flesta böcker som innehöll matematik för barn. Dessa böcker 
skumläste jag för att se vilka som var intressanta för mitt arbetsområde. Böckerna som jag 
valde att behålla läste jag igenom mer noggrant för att få en bild över vad författarna anser att 
kreativ matematik betyder. 
Jag valde ut stycken från böckerna som tydligt belyser vad författarna anser om matematik 
och inlärning, dessa skrev jag ner på datorn. Därefter ordnade jag styckena efter liknande äm-
nen. Utifrån denna lista skrev jag sedan en flytande text med författarnas åsikter.  
Jag har valt att visa mina referenser med parenteser i den löpande texten, för att inte läsaren 
ska behöva avbryta sin läsning.  
Efter att ha skrivit den allmänna delen om matematikundervisningen hade jag fått klart för 
mig vilka tre stora delar som författarna ansåg höra till kreativ matematik. Jag riktade då in 
mig på ett område i taget. Denna gång letade jag endast reda på de avsnitt i böckerna som 
berörde språket, laborativ matematik och vardagsmatematik. För att sammanställa författarnas 
åsikter om de tre områdena gick jag tillväga på samma sätt som när jag skrev den allmänna 
delen.  
Parallellt med att jag läste litteraturen och skrev sammanställningarna utgick jag också från 
Lpo 94 för att se hur författarnas åsikter stämde med läroplanen.  
 
 
2.1.1 Redovisning av resultat 
 
Efter litteraturdelen har jag gjort en översikt på vad författarna har för åsikter om kreativ ma-
tematik. Jag valde att gör det direkt efter litteraturdelen för att få en tydligare struktur på arbe-
tet. 
 
 
2.2 Intervju 
 
För att få ytterligare klarhet i vad begreppet kreativ matematik innebär och hur de ser på det 
ute i skolorna valde jag att intervjua lärare på olika stadier. 
 
 
2.2.1 Urval av intervjupersoner 
 
Min handledare rekommenderade mig att ta kontakt med en lärare som leder ett nätverk för 
kreativ matematik. Läraren gav mig några namn på lärare som arbetar på olika stadier som är 
med i nätverket. Jag ringde till dessa personer för att fråga om de kunde tänka sig att bli inter-
vjuade av mig vid ett annat tillfälle.  
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2.2.2 Intervjutillfälle 
 
Det var fyra lärare som ville ställa upp på mina intervjuer. Till tre av lärarna åkte jag ut till 
deras arbetsplatser för att göra intervjun, den fjärde läraren besökte jag i bostaden.  
Jag spelade in intervjuerna på band för att jag inte skulle glömma bort något. 
När jag skrev ner intervjuerna på datorn hade jag en bandspelare intill mig. Jag spelade upp 
ett stycke och skrev sedan ner det. För att intervjuerna ska bli lättare att läsa har jag formule-
rat om texterna lite men utan att ändra i innehållet. 
 
 
2.2.3 Skyddande av identitet 
 
För att bevara lärarnas och skolornas anonymitet  har jag valt att ge lärarna och skolorna oper-
sonliga namn som: lärare 1-4 och skola 1-4.  
 
 
2.2.4 Redovisning av resultat 
 
Intervjuerna ger en helhetsbild av vad lärarna tycker om kreativ matematik, därför har jag valt 
att ta med hela intervjuerna i uppsatsen. Att jag endast hade en fråga bidrog till att intervjuer-
na inte blev så långa och därmed kan jag publicera hela texterna utan att det blir lång radigt att 
läsa dem.  
Efter alla intervjuer har jag gjort en sammanställning om lärarnas syn på kreativ matematik.  
Av dessa intervjuer kan man inte dra några generella slutsatser då antalet intervjupersoner 
endast är fyra stycken. 
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3. Litteraturundersökning 
 
 
3.1 Vad står kreativitet för? 
 
Vad är kreativitet? Att svara kort och enkelt på den frågan är inte lätt. Malmer (1990) menar 
att det både kan vara ett hot och en tillgång - detta kan visas i citaten nedan. 
I en intervju i Svenska Dagbladet sade Professor Howard Gardner, verksam vid Harvard-
universitetet i USA: ”kreativitet är en användning av intelligensen som helt enkelt inte är 
önskvärd i de flesta kulturer. Det gör livet svårt för de styrande. De tappar kontrollen. Det är 
bara i västvärlden under vissa perioder som kreativitet över huvudtaget har tolererats. Tradi-
tionellt sett har samhället helt enkelt tagit livet av  kreativa människor för att de ställer till 
problem.”, (Malmer, 1990, s, 6-7). 
Ellen Bach (i Malmer, 1990, s, 7) skriver i den danska boken ”Kreativitet og praksis”: ” krea-
tivitet först och främst är en process, en livslång process som befordrar människors tillväxt 
och utveckling… Att leva kreativt är att uppfylla sin bestämmelse, dvs. att leva optimalt i för-
hållande till förutsättningarna… Till skolans uppgift hör utifrån det här synsättet att ständigt 
arbeta med frågan: Hur kan vi hjälpa eleverna att undgå att hämmas i sin utveckling?”  
 
Malmer (1990) instämmer med Bach att kunskap är ingen produkt utan en process och att det 
är denna inlärningsprocess som vi ska hjälpa eleverna att utveckla. I bedömningar av elever-
nas uppgifter tittar man oftast på resultatet och struntar i att se vägen hur de kommit fram till 
resultatet. Detta anser Tornberg (1993 ) vara fel, hon menar att processen är viktigare än re-
sultatet. Vi kan ställa oss frågan varför det har blivit så att vi koncentrerar oss mer på själva 
resultatet än processen? Ett svar kan vara att resultat är lätta att bedöma - man kan se vad som 
är rätt eller fel, medan i en process är det inte lika självklart vad som är rätt och riktigt, (Mal-
mer, 1990).  
 
 
Boström och Wallenberg (1997) frågar sig i sin bok ”Inlärning på elevernas villkor” vad som 
karaktäriserar en intelligent människa? De menar att svaret varierar beroende på vilket synsätt 
vi har på intelligens. Är ett geni i matematik eller en som har högt resultat på IQ-proven intel-
ligent? Gardner (1998) ifrågasätter rättsgiltigheten hos IQ-proven och deras sätt att bestämma 
om en person är intelligent. Han menar att proven är avskilda från den naturliga inlärnings-
miljön och att uppgifterna är sådana som personen inte gjort tidigare – och troligen aldrig 
skulle göra vid något annat tillfälle. Gardner (1998), Boström, Wallenberg (1997) och Arm-
strong (1998) tycker istället att intelligens har mer att göra med förmågan att lösa problem 
och skapa något i ett meningsfyllt och naturligt sammanhang.   
 
Boström och Wallenberg (1997) menar att det finns tre, alternativt fyra sätt att ta till sig kun-
skap – att lära sig med händerna (taktil), att lära sig via känslorna eller praktiskt arbete (kines-
tetisk), via hörseln (auditiv) samt den som lär sig via synen (visuell). Gardner  (1998) stude-
rade människors många olika typer av begåvningar och delade upp dem i sju   olika kategorier 
eller ”intelligenser”. De sju intelligenserna han anger är: lingvistisk, logisk-matematisk, spati-
al, kroppslig-kinestetisk, musikalisk, interpersonell och intrapersonell. Armstrong (1998) 
stödjer dessa sju intelligenser och menar att varje barn har alla dessa intelligenser och kan 
utveckla dem till en relativt hög nivå. Men redan vid tidig ålder visar det sig att man har sär-
skilda anlag för vissa intelligenser.  
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Forskning inom skolan har visat att det finns stora brister inom det traditionella undervis-
ningssättet. Skolan har av tradition arbetat på ett sätt som gynnar den visuelle och auditive 
eleven.  Flera forskare har därför format annorlunda inlärningsstrategier som ska passa alla 
elever, Armstrong (1998). 

 
”Det är synnerligen viktigt att vi känner igen och vårdar alla olika former av 

den mänskliga intelligensen och alla olika kombinationer av intelligenser. 
Vi är alla olika huvudsakligen på grund av att vi har olika kombinationer 

av intelligenser. Om vi inser detta tror jag att vi har en rimlig möjlighet att 
tackla de många problem vi möter i livet på ett ändamålsenligt sätt.” 

 
(Gardner 1987, s, 11) 

 
 
Läroplanen säger att ”Gemensamt för alla ämnen i grundskolan är att de skall förmedla gläd-
je att skapa och lust att fortsätta lära.” (s, 5). Andra riktlinjer och mål i Lpo 94 som är ge-
mensamma för grundskolans alla ämnen är:  
 
”Undervisningen skall anpassas till varje individs förutsättningar och behov”, (s, 6). 
 
”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper”,    
(s, 7). 
 
”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.”, (s, 7). 
 
” Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 
lärande där alla dessa former balanseras och blir en helhet.”, (s, 8). 
 
” Skolan skall stäva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 
och lust att lära.”, (s, 9). 
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3.2. Matematik förr och nu 
 
 
3.2.1 Matematikens traditioner 
 
Alla har vi olika attityder till matematiken, positiva eller negativa det beror på vilket sätt vi 
har fått utveckla matematiken. Vissa älskar matematik och tycker det är jätteroligt att lösa 
problem och det är de som hela tiden fått rätt svar och på så sätt fått bekräftelse. Det finns 
också de som inte tycker om matematik, somliga kan till och med få ångest när det gäller ma-
tematik.  Dessa människor har oftast blivit utsatta för misslyckanden när svaren inte stämmer. 
För många människor innebär det en ond cirkel som gör att de tror att de inte kan matematik. 
När man talar om matematik är det många som tror att det är att lära sig regler utantill, vilket 
har varit det traditionella undervisningssättet. Olsson (Nämnaren,1998) vill istället visa att 
matematik är att upptäcka och förstå samband och mönster. 
 
Det finns många vägar till matematiken, men starka traditioner både inom matematik och 
inom skolan gör att en del vägar är svårforcerade. Furness (1998) ställer frågan; Är det tillåtet 
att hitta egna vägar? 
De starka traditionerna har gjort att skolan förknippas med det teoretiska och tråkiga, med att 
tänka fort, med att bemästra regler och med prestige – matematik har status, (Furness, 1998). 
Ämnet matematik har alltid haft hög status i samhället. Den som ansätts vara duktig i mate-
matik har setts som allmänt smart, (Malmer, 1990). 
 
Matematiken har olika betydelse och funktioner för olika personer. Den kan kontrolle-
ra/granska, vara redskap i utförande av handling, hjälpa till att ställa antaganden/frågor inför 
framtiden samt delge människor information. Det viktigaste är att alla elever ska kunna an-
vända sig av sin matematik i vardagen. Men matematiken ska också vara en viktig grund inför 
fortsatta studier. Studier har visat att trots matematikämnets höga status är de få som fortsätter 
till matematikbaserade och matematikrelaterade utbildningar, (NU, 1989; TIMSS, 1996, i 
Nämnaren, 1998).  
Under de första åren i skolan är matematiken ett populärt och glädjefyllt ämne, men ju högre 
upp i åldrarna, desto mera sjunker intresset för ämnet. Skolan lyckas inte få elevernas fortsatta 
intresse av ämnet. Vad kan detta bero på? Forskning har hävdat att intresset för matematik 
försvinner pga. att det är svårt att förstå och uttrycka sig med det exakta språk, som matemati-
ken använder sig av, (Unenge, 1981; Lave, 1988a, i Nämnaren, 1998). 
 
Sandahl (1997) menar att problemet i matematik består av den utformning som den fått i sko-
lan. 
 

”Undervisningen når aldrig fram till eleverna och eleverna möter 
egentligen aldrig matematiken. Skolmatematiken är en samling 
regler och arbetet sker enligt praxis. Traditionen går vidare år 

efter år, läroplan efter läroplan, den blir som en vandringssägen 
eller en myt.” 

(Sandahl, 1997, s, 133) 
 

Kommer det att ske stora förändringar i matematikundervisningen i skolväsendet under 2000- 
talet, eller kommer skolan fortsätta undervisning i matematik genom att följa traditioner från 
tidigare decennier, (Magne, 1998)? Han svarar själv på frågan på detta sätt: ”i själva verket 
finns det nya impulser som kan inverka på utvecklingen i vårt land. Den nyligen införda läro-
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planen innehåller också element som försiktigt styr in skolan på en förändrad kurs i matema-
tik.”, (Magne,1998, s, 111). Olsson (Nämnaren, 1998) menar att den nuvarande läroplanens 
matematik fokuseras på förståelsen att ”se” matematik istället för att ”råräkna”. 
 
Malmer har skrivit ner några punkter om matematik för vår tid: 
 

• Låta eleverna upptäcka matematiska samband och ge dem tillfälle att använda och ut-
veckla sin kreativitet i varierande elevaktiverande övningar. 

• Ge alla elever tillräcklig tid för att erövra grundläggande matematiska begrepp. 
• Utveckla språket som en förutsättning för ett matematiskt- logiskt tänkande. 
• Låta eleverna använda miniräknare på ”ett målmedvetet och meningsfullt sätt och inte 

som leksak”. 
• Öva huvudräkning/ överslagsräkning på ett sådant sätt att det blir en självklar och 

oumbärlig del i matematiken. Eleverna får härigenom möjlighet att bedöma de resultat 
som tas fram t ex med hjälp av miniräknare. 

                                                                              (Malmer, 1990, s, 43-44) 
 

Forskning som gjorts visar att matematikundervisningen av tradition reduceras till begränsade 
delar av kursplanen så som rutinmässiga räkneövningar. För att man ska lägga märke till detta 
problem, har kursplanen utökats med en del som markerar vikten av att alla elever får rika 
tillfällen att lära sig matematikens olika kvaliteter, (Kommentarer till kursplaner och Betygs-
kriterier). 
 
 
3.2.2 Skolkunskaper och verklighetskunskaper 
 
De stereotypa lösningarna som eleverna arbetar med vid undervisningstillfällena gör att de 
inte kan förstå när de ska använda det i andra sammanhang, (Tornberg, 1993).  
När eleverna börjar skolan har de redan med sig kunskaper, men när de sedan kommer i kon-
takt med liknande problem i skolan känner de inte igen dem för skolan har skolkunskaper, 
(Malmer, 1990).  
      Skola och fritid är två helt skilda världar, (Tornberg, 1993).  
De flesta som arbetar med barn styrker påståendet att barnet lättare kan förstå det som händer 
kring barnet och har förankring i deras egen verklighet. Steget som vuxen blir då att förstå 
och ta till sig vad som är barnets verklighet, (Jonsson, 1997).  
Ett av problemen i skolmatematiken är att den inte överensstämmer med den matematik som 
förekommer i vardagslivet. Vi sysslar med matematikuppgifter som inte har relevans som 
vardagskunskaper, (Nämnaren, 1998).   
 
De flesta barn är entusiastiska för att börja skolan, de är nyfikna och fyllda av glädje. Det är 
viktigt att vi i skolan tar vara på det och inte fyller dem med massa meningslösa ord. Vi får 
inte låsa in dem i skolan, utan öppna dörren och låta verkligheten bli en del av skolan, där de 
kan relatera sina kunskaper till upplevelser från hemmet, (Tornberg, 1993). Berggren och 
Lindberg (1997) vill med sitt arbetssätt visa att matematiken är en del av elevens vardag och 
visa att matematik kan vara rolig. De vill att eleverna ska få uppleva matematik och inte bara 
göra matematik. Därigenom tror de att eleverna utvecklar en trygghet och får tilltro till den 
egna förmågan att lösa matematiska problem. 
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3.2.3 Utvecklar matematikböckerna barns kreativitet? 
 
Följande rader har hämtas ur Lpo 94, Grundskolans kursplan (s, 27): 
 

”Matematik är en levande mänsklig konstruktion och en kreativ 
och undersökande aktivitet som omfattar skapande, utforskande 
verksamhet och intuition. Undervisningen i matematik skall ge 
eleverna möjlighet att utöva och kommunicera matematik i me-
ningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökan-
de efter förståelsen, nya insikter och lösningar på olika pro-
blem.” 

 
Berggren och Lindroth (1997) anser inte att man kan uppfylla kriterierna i kursplanen genom 
att endast använda sig av matematikböcker.  
Att arbeta i matematikböcker innebär att eleverna sitter tysta på sina platser och räknar och på 
det sättet utvecklas inte språket som är av en stor betydelse för inlärning. All inlärning utveck-
las i relationen till andra människor enligt Vygotsky (i malmer, 1990). Det sociala samspelet 
ligger till grund för begreppsutvecklingen och skapande av tankestruktur, (Malmer, 1990). 
 
Ahlberg (Nämnaren, 1998) har gjort tre kategorier hur lärare använder matematikboken i un-
dervisningen. 
 

• ”En del lärare använder läroboken som den enda utgångspunkten för undervisningen. 
Undervisningsinnehållet anknyts inte till barnens erfarenheter förutom då dessa kan 
användas för att ”illustrera” innehållet i läroboken. Läraren ställer då frågor till barnen 
i anslutning till innehållet i boken för att motivera dem att arbeta i den.” 

 
• ”För andra är läroboken den huvudsakliga utgångspunkten för undervisningen. De för-

söker emellertid även att utgå från barns tankar och idéer, men arbetet i boken är 
grundval för undervisningen.” 

 
• ”En tredje grupp lärare tar sin utgångspunkt i barns erfarenheter och planerar och 

genomför undervisningen utan en särskild lärobok. De använder flera olika läroböcker 
och då huvudsakligen för färdighetsträning.” 

(Nämnaren, 1998, s, 22-23) 
 
Andra lärare menar att elever tycker att det är roligt att arbeta i matematikboken – men vad 
erbjuds i stället, (Malmer 1990)? Många forskare och matematikdidaktiker anser att även att 
barnen är mycket förtjusta i sina böcker i början behöver det inte ha en positiv inverkan på 
barns förhållningssätt till matematiken. Då kommer de in i det traditionella arbetssättet med 
abstrakta begrepp som siffror och symboler, räkneprocesserna som barnen utför har inte sin 
grund i det egna tänkandet. Boken gör också att många elever får missuppfattningen att ma-
tematik är något man lär sig att endast räkna i boken och inte ser den praktiska användningen 
av matematiken. En del barn överger vid skolstarten sina egna lösningsmetoder, (Nämnaren, 
Ahlberg, 1998). 
Berggren och Lindroth (1997) är kritiska mot matematikböckernas struktur. Alla böcker har 
mer eller mindre samma upplägg, där ett kapitel börjar med ett enkelt exempel som följs av 
många likadana enkla uppgifter. Efter ett  litet tag kommer ett något svårare exempel som 
följs av liknande uppgifter. När man sedan kommer fram till de uppgifter som ska vara verk-
lighetsanknutna, blir det svårare, för nu krävs det lite matematiskt tänkande och det har ej 
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tränats. Genom boken har eleven fått veta att när de sett ett exempel så är följande uppgifter 
identiska med exemplet, det enda som behöver göras är att byta ut siffrorna.  Efter att ha räk-
nat många liknande uppgifter är det många som tappar intresset.  
      Vi menar att det är ett försök att nöta in kunskap utan att skapa förståelse. Detta traditio-
nella sätt som skolan presenterat matematiken på har varit likartat under alla år. I minst nio år, 
fyra timmar i veckan har eleverna undervisats i matematikämnet, ändå har de inte blivit delak-
tiga i vad matematik är, bara deltagit i en aktivitet, (Berggren, Lindroth, 1997). 
      Matematik undervisningen har blivit sådan att läraren presenterar metoder och regler för 
hur eleverna ska kunna lösa sina uppgifter, (Sandahl, 1997). Att matematiken framläggs på 
detta sätt gör att eleverna memorerar och kopierar de metoder och regler som presenteras. 
Detta leder till att de överger det egna tänkandet, vilket får konsekvensen att de inte kan ut-
vecklas. Det är mycket viktigt att eleverna får uttrycka sina tankar i ord för att på  så sätt 
komma i kontakt med sitt tänkande. Detta kan förhoppningsvis leda till att de får insikt i inte 
bara vad de vet utan också hur de vet det, (Malmer, 1990). 
 
Ahlberg (Nämnaren,1998) skriver att lämna den ”trygga” matematikboken är en process som 
tar lång tid. Väljer man att arbeta utan matematikbok är det viktigt att man har tydliga mål för 
undervisningen, en fast struktur och organisation i arbetet. Ahlberg (1998)  menar att läraren 
bör ställa vissa frågor till sig själv om man ska arbeta utan bok. Dessa är: ”Vad ska barnen 
lära sig i matematik de första skolåren? Vad kan vi arbeta med tillsammans i klassen? Vad 
kan barnen själva ta ansvar för och arbeta med i egen takt?”  
 
 
 
 
 
 

”Inlärning enbart med huvudet 
ramlar bort när bladet vänds. 
Låt känslan vara med 
och kunskap finnas där 
även när trycksvärtan bleknat.” 

                  (Jonsson, 1997, s, 14) 
 
 
 
3.2.4 Arbetssätt i matematik 
 
För att kunna skapa en skola som tar hänsyn till alla elevers olika behov, tror Tornberg (1993) 
att kunskaper om inlärningsstilar är ett måste för alla pedagoger. Det gäller att känna igen de 
olika inlärningsstilarna och kunna tillämpa dem på ett riktigt sätt, att se vilken strategi som 
passar de enskildas behov. Kan vi därefter försöka få eleven att använda så många sinnen som 
möjligt vet vi att deras inlärningskapacitet ökar dramatiskt och därmed deras minne och fär-
digheter.  Även Gardner (1998) och Armstrong (1998) stödjer detta resonemang. För att till-
godose varje elevs behov bör man göra en kartläggning av elevernas multipla intelligenser.  
 
      Malmer (1996) menar också att man måste vara öppen för olika representationsformer. 
Det gynnar främst elever som kan ha brister inom något område, men som kanske kan få ut-
lopp för sin kreativitet och kompetens inom ett annat område som de behärskar bättre.  
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Det finns många roliga saker och sätt som man kan hitta på att göra som faktiskt är matema-
tik. (Dahl, 1998) Andersson och Hägg- Svensson (1995) har i sin bok ”Lyssna, rita räkna”, 
betonat barns intresse för att rita. Barn har en naturlig lust att rita och sedan berätta vad de 
tecknat. Det är deras sätt att meddela oss vuxna vad de kan och vad de tänker på, det är deras 
skriftspråk. Vi vuxna måste lära oss att se vad barnens verklighet är, för att sedan kunna hjäl-
pa dem att utveckla sin matematiska begåvning och sitt intresse inför skolans matematikun-
dervisning. Detta är inte något som ska vara specifikt bara under förskoleåldern, utan också i 
den kommande matematikundervisningen genom alla åldrar. Genom att arbeta både på ett 
konkret och abstrakt sätt med matematiken kan vi ge barnen en förmåga att se matematiska 
problem ur olika synvinklar och på ett kreativt sätt försöka lösa dem, (Andersson, Hägg- 
Svensson, 1995). Så här har Jonsson formulerat vad hon menar med kreativ utveckling: ”ett 
tillåtande arbetssätt som utvecklar elevens förmåga att finna lösningar, att eleven kan komma 
med egna idéer.”,(Jonsson, 1997, s, 88). 
 
Kreativ matematik enligt Furness (1998) är ett växlande arbetssätt, där eleverna får arbeta i 
sin egen takt över lite längre tids perioder för att sedan ha möjlighet att gå tillbaka och under-
söka idéen från andra sätt och med andra material. De ska själva få skapa och formulera regler 
som de förstår. Han poängterar tonvikten i att eleverna först ska få jobba fritt och undersöka 
nytt material för att sedan övergå till uppgifter som är öppna men ändå styrda. 
      Den kreativa matematiken som Berggren och Lindroth (1997) förespråkar ger stort ut-
rymme för att prata och resonera kring matematiska problem. Uppgifterna som de använder 
sig av är hämtade ur verkligheten och det är inga uppgifter som man löser på en lektion utan 
det krävs mer tid. Att uppgifterna är hämtade ur verkligheten medför att det inte finns något 
facit. Detta leder till att det krävs av eleverna att resonera kring om svaret kan vara rimligt och 
om det var en bra lösningsmetod som användes. En struktur som eleverna får arbeta efter för 
att lösa problemen kan se ut så här: 
 
”Se och förstå – förstår jag/vi vad problemet går ut på? Skriv om problemet med egna ord 
eller rita en bild.  
Planera – välj en strategi. Gör en plan för hur du/ni tänker gå tillväga. 
Utför planen – följ planen, prova idéer, gör försök, skriv ner resultat, gör diagram/tabell/bild. 
Kontrollera – fungerade planen? Om den gjorde det, reflektera över lösningen och försöka 
dra slutsatser. Var det bästa sättet? Finns det flera sätt att lösa uppgiften på? Om planen inte 
fungerade, gå tillbaka till den första punkten.” 

                                                                          (Berggren, Lindroth, 1997, s, 38-39) 
 
De ger också förslag på olika strategier som man kan välja bland under punkten planera, dessa 
är: 
- ”Gissa och prova 
- Leta efter mönster 
- Leta efter ett mönster 
- Rita en bild, graf eller diagram 
- Lös ett liknande men enklare problem 
- Spela upp problemet 
- Gör en modell 
- Försök olika möjligheter 
- Gör en lista eller tabell 
- Gör en matematisk uppställning 
- Arbeta bakifrån” 

                                        (Berggren, Lindroth, 1997, s, 38-39) 
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Som lärare måste vi se till att vi låter eleverna få lösa sina uppgifter på eget sätt. Många elever 
som löst uppgifter på annat än traditionell väg har blivit diagnostiserade som svagpresterande. 
Många matematiker har säkert blivit stoppade i sin utveckling på grund av att de inte fått ut-
veckla sina egna kreativa tankar. Den senaste pedagogiska forskningen har visat att leken har 
stor betydelse i den matematiska utvecklingen och att vi därför måste våga att släppa in leken 
i undervisningen. Vågar vi detta vågar vi släppa fram galna och djärva tankar och idéer, och 
desto mera sannolikt är då att nya matematiska formler skapas, (Andersson, Hägg-Svensson, 
1995). 
 
När undervisningssätten ändras måste också utvärderingsmetoderna ändras.  Vi måsta skapa 
sådana utvärderingsmetoder som utvärderar det arbete som eleverna utför i skolan. Traditio-
nella prov –och diagnostyper måste bytas ut mot öppna, kreativa och konstruktiva uppgifts-
former, både i undervisning och elevbedömning. Därför är det viktigt att framtidens diagnos-
tisering breddas, (Magne, 1998). 
 
Att ändra sitt arbetssätt över en dag är inte på tal. Det krävs mycket tid och arbete att genom-
föra en sådan process, men om man känner behov av att ändra sin matematikundervisning kan 
det vara bra att ställa kritiska frågor till sig själv. Litar vi så mycket på oss själva som lärare 
att vi vågar släppa den traditionella matematikundervisningen? Vågar vi poängtera saker som 
inte ges så stor vikt i läroböcker? Vågar vi låta eleverna få den tid de behöver vid de olika 
momenten? Vågar vi att acceptera andra lösningsmetoder än de formella? Är vår matematik 
spännande och upptäckande, (Berggren, Lindroth, 1997)?       
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3.3 matematik. Framtidens  
 
 
3.3.1 Språket i matematik 
 
”Utbildningen syftar till att utveckla elevers intresse för matematik och möjligheter att kom-
municera med matematikens språk och uttrycksformer” 

(Kursplanen, s, 26) 
 
”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 
meningsfulla och relevanta situationer i en aktiv och öppet sökande efter förståelse, nya insik-
ter och lösningar på olika problem.” 

  (Kursplanen, s, 26) 
 

Språket är en nödvändighet för att kunna förstå och lära sig matematik. Därför bör man ägna 
mer tid åt det än vad som vanligtvis sker,. (Malmer, 1990). Berggren och Lindroth (1997) 
anser att matematik är mer än bara vanlig tyst räkning. Det är ett sätt att kommunicera.  
 
Malmer (1990) ställer frågan – ”kan man tänka utan att tala? Kan man tala utan att tänka?” 
Forskare ser väldigt olika på den här frågan. Traditionellt brukar man tala om två helt olika 
ställningstagande.  
Den ena menar att språket är identiskt med tänkandet, dvs. tänkandet är språket. Denna teori 
är det behavioristerna som står för, (Malmer, 1990). Vygotsky(i Ahlberg, 1995) hävdar att 
språket har en avgörande betydelse för allt lärande. Allt tänkande utvecklas i relationer med 
andra människor, (Ahlberg, 1995). När vi ställs inför ett besvärligt problem eller något som vi 
måste komma ihåg är det många av oss som ”tänker högt”. Då talar vi medan vi tänker för att 
komma fram till rätt lösning, (Jonssen- Hoines, 1990). 
      Den andra teorin som ligger närmast rationalismen är att tanke och språk är helt skilda.     
Piaget (i Gran, 1998) är en förespråkare för detta, han menar att ”tänkandet föregår språket”. 
Forskning inom didaktiska områden med döva eller gravt hörselskadade barn har visat hur 
språk och andra former av kommunikation har gynnat lärandet. Det har skett stora förbätt-
ringar sedan dessa barn fått tillgång till teckenspråk och TV. 
 
Att eleverna får sätta ord på sina tankar innebär att de får komma i kontakt med sina tankar. 
Malmer (1990) menar att det är ett sätt för dem att bli medvetna om vad de vet, men också hur 
de vet det. När eleverna berättar hur de gör och hur de tänker blir även tankarna synliga för 
läraren. Det underlättar för läraren och missuppfattningar kan lättare undvikas, (Nämnaren, 
1995). Ofta när elever frågar och försöker att formulera sin fråga stannar de upp mitt i formu-
leringen och säger ”nu förstår jag”. Just på grund av att de försökt att formulera sina tankar, 
har de också själva funnit svaret, (Malmer, 1990). 
 
Flertalet av matematikdidaktikerna markerar språkets betydelse för matematikinlärningen. De 
flest förekommande matematiklektionerna består av enskild tyst räkning. Detta talar inte rik-
tigt för vad matematikdidaktikerna säger. De menar att fördelarna med att lösa problem till-
sammans är att eleverna får ta ansvar för sitt arbete, vilket oftast medför att de blir engagerade 
och motivationen ökar. Eleverna får också redogöra för sina tankar men även lyssna på andras 
tankar och utvärdera dessa, (Ahlberg, 1995). Att få ta del av andras tankar kan göra att nya 
tankebanor öppnas, (Nämnaren, 1995). Läraren har en betydelsefull roll att leda de matema-
tiska samtalen. Det är viktigt att man ser till att eleverna blir engagerade och att alla vågar 
komma till tals, för det krävs det ett respekterande klimat, (Nämnaren, 1995).  
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      Ahlbergs undersökningar har visat att lärarna tycker att elevernas samtal i smågrupper är 
bra, men de har även kritiska synpunkter på deras samarbete. De menar att det är svårt att få 
eleverna att diskutera förslagen till lösningarna. Mest förekommande är korta svar och all-
männa omdömen till lösningsförslagen. Trots detta anser lärarna att samarbete i grupper är 
spännande, nyttiga och lärorika, (Ahlberg, 1995).    
 
Grunden för att utveckla ett bra språk hos våra elever är att vi talar med dem - inte till dem, 
(Jonssen- Hoines, 1990). Barn älskar att berätta och kan vi ta tillvara på det och lyssna på dem 
får vi en oerhörd information om elevernas egen verklighet och språkliga förmåga, (Malmer, 
1996). Allt för många elever uppfattar det matematiska språket som främmande, det är ett 
skolspråk som inte används i verkligheten, (Malmer, 1996).  
 
 
3.3.1.1 Ord, begrepp och symboler 
 
Hughes (Nämnaren, 1998, s, 62) har gjort intervjuer med små barn och sätt svårigheterna i det 
abstrakta matematikspråket jämfört med det konkreta. I den här intervjun ska Patrick som är 4 
år och 1 mån svara på vad två och ett är. 
 
Int:            Hur många är två och en till? 
 
Patrick:     Fyra. 
 
Int:            Hm. Hur många är två karameller och en till? 
 
Patrick:     Tre. 
 
Int:            Hur många är två elefanter och en till? 
 
Patrick:     Tre. 
 
Int:            Hur många är två giraffer och en till? 
 
Patrick:    Tre. 
 
Int:           Så, hur många är två och en till? 
 
Patrick:   Sex.  
 
Intervjun visar att barn kan ha en taluppfattning när de ser samband med konkreta föremål. 
Att övergå från det konkreta språket till det abstrakta matematikspråket tar tid. Många forska-
re och didaktiker såsom Malmer, Neuman, Unenge, Sandahl och Wyndhamn anser att det 
matematiska symbolspråket införs för tidigt i skolan. Det blir då alltför många barn som an-
vänder sig av symbolspråket men inte har någon förståelse för vad det betyder. För att inte 
barn ska tappa sitt självförtroende och intresse för matematiken är det viktigt att vi försöker 
förstå hur barn tänker och skapa ett undervisningssätt utifrån det, (Ahlberg, Nämnaren, 1998). 
 
Att träna matematikord är viktigt ur flera aspekter. En är att det är lätt att överskatta elevernas 
förmåga att förstå innebörden av ett ord. En annan fördel när de kan dessa ord, är att de lättare 
förstår olika matematikuppgifter som de läser eller hör. Många fel av de som eleverna gör tror 
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vi beror på att de inte vet vad matematikorden betyder, alltså är det oftast inte algoritmen som 
är det stora problemet, (Berggren, Lindroth, 1997).  De matematiska orden har kommit i 
skymundan för symbolerna. Malmer( 1996) tycker att alla lärare inför symboler för tidigt, en 
orsak till det tror hon är att eleverna ska kunna bokföra sina uppgifter.   
    Man ska inte tvinga på elever matematiska ord, utan man ska hitta inlärningssituationer där 
ord behövs och blir efterfrågade. Exempel på sådana inlärningsmoment kan vara ett laborativt 
och undersökande arbetssätt där eleverna får beskriva sina iakttagelser och upptäckter, (Mal-
mer, 1996). 
 
Många elever har ofta en bestämd uppfattning om vad ett uttryck ska betyda. Ett vanligt före-
kommande misstag är att många tror att ordet dubbelt är det samma som att räkna multiplika-
tion med två. Ett exempel på detta är: Anna är 8 år, hon är dubbelt så gammal som Linda. 
Hur gammal är Linda,(Berggren, Lindroth, 1997)?   
 
Under en matematiklektion är det tyvärr allt för många elever som inte förstår vad läraren går 
igenom på grund av att de känner osäkerhet för vad orden betyder. Som lärare måste man vara 
väldigt uppmärksam på det språk man själv använder. Det är en pedagogisk konst att undervi-
sa på en lämplig nivå. För att läraren ska kunna lägga stoffet på en lämplig nivå är det viktigt 
att läraren själv förstår innebörden av den matematiska processen. Dessvärre är det väldigt 
vanligt att läraren bara försöker överföra utprövade och färdiga modeller. Eleverna känner sig 
oftast nöjda med det eftersom detta inte kräver någon närmare eftertanke. Elever tänker oftast 
kortsiktigt, de vill ha hjälp med att lösa just denna uppgift, inte förstå hur man löser den och 
kommer det en snarlik fråga får de fråga igen. Ett sorgligt exempel på detta är när elever sä-
ger: förklara inte så mycket, tala bara om hur jag ska göra, (Malmer, 1996). 
 
Ett annat sätt att träna matematik är att skriva matematik. Eleverna kan föra dagbok/ loggbok, 
där de berättar om hur det tänker kring olika begrepp som behandlas, (Nämnaren,1998). 
 
Små barn tycker oftast att det är roligt att rita och berätta, det är något som vi ska ta tillvara på 
i matematikundervisningen. Utifrån deras teckningar och berättelser kan vi få reda på vad de 
kan och vad de funderar över, (Andersson, Hägg-Svensson, 1995). Utifrån bilderna kan lära-
ren sedan ställa frågor som hjälper eleven att se vad som är viktigt, (Nämnaren, 1995).  
Teckning ska inte enbart vara ett hjälpmedel för yngre barn, utan även äldre barn har stor nyt-
ta av att rita. Att tidigt införa bilder i matematiken kan nog vara till stor hjälp för fortsatta stu-
dier, då eleverna är vana att rita modeller, (Andersson, Hägg-Svensson, 1995). Vi lärare har 
ofta förklarat för elever som fastnat i sin ritning att det räcker med streckgubbar eller symbo-
ler. När vi sedan ber dem rita gör det inte det och om de gör det så suddar de ut det. Vad kan 
orsaken till detta vara? ”Vill vi att barn ska utveckla ett kreativt tänkande måste vi också ac-
ceptera mer kreativitet på papperet.” ,(Olsson, Nämnaren 1998, s, 190). 
    Innan barn kan förmedla ett antal med siffror kan de på olika sätt visa vad de ser med hjälp 
av bilder. De är viktigt för barn att de skapar sig bilder och mönster av talen, (Doverborg, 
Pramling- Samuelsson, 1999). 
 
 

”Teckningen är ett hjälpmedel för eget tänkande. 
Teckning är kommunikation. 

Teckningen är ett språk. 
Teckningen kan fungera som tankeredskap.” 

                                                                                        (Jonssen- Hoines, 1990, s, 29) 
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3.3.2 Laborativ matematik 
 
För att få eleverna mer aktiva i undervisningen kan man arbeta med laborativt material och 
egna undersökningar. Berggren och Lindroth (1997) anser att det hjälper eleverna att förstå 
konkreta situationer och att man sedan utifrån det kan diskutera fram olika generella lösningar 
och lösningsmetoder. På detta sätt är det flera elever som förstår de generella lösningarna. 
Meningen med att arbeta med konkret material menar Malmer (1990) är att man kan förenkla 
och tydliggöra vissa moment som kan vara svåra att förstå, utan att ha sett det. Den traditio-
nella matematiken som dominerar undervisningen i skolorna önskar Unenge att förändra, han 
vill göra matematiken mer begriplig och handfast, (Unenge, mfl, 1994). 
Det har visats att barn som använder sig av konkret material ofta har kunnat utföra väldigt 
komplicerade räknehandlingar. Dessa räknehandlingar kan innehålla en blandning mellan 
flera olika räknesätt, (Malmer, 1990). 
Furness (1998) erfarenheter är det att arbetet med konkret material är en givande process där 
arbets- och tankesätt pendlar mellan konkret handling och abstrakt tänkande. Furness menar 
också att när de arbetar konkret själva formulera och skapar de regler som de förstår. Att de 
själva får skapa sina förutsättningar gör att de blir nyfikna, eftersom det då inte är någon som 
tvingar på dem ett arbetssätt.  
 
Goda matematik kunskaper är viktiga för allt fler elever i dagens samhälle. Därför är det extra 
viktigt för oss som lärare att se till att matematikämnet blir något lustbetonat och spännande. 
Alla elevers inlärningssätt varierar, och därför måste vi se till att vi arbetar på ett sätt som når 
så många elever som möjligt och då krävs det ett varierande arbetssätt. I den traditionella ma-
tematiken är det svaret som står i fokus, eleverna räknar för att få fram ett exakt svar. I den 
laborativa matematiken är det istället tillvägagångssättet och den process som sker under ”re-
sans” gång. Resultatet eller svaret får komma i andra hand, (Nämnaren, 1995). När man arbe-
tar laborativt är det viktigt att vara öppen för olika lösningsmodeller även om man vet att det 
kanske inte är det bästa sättet. Detta arbetssätt gagnar speciellt elever som har brister inom 
något område, (Malmer, 1996). Erfarenheter säger också att matematikbegåvade elever enga-
geras och lust, fantasi och kreativitet ökar, (Unenge, mfl, 1994). 
 
Det laborativa materialet kan ses som en hjälp för att förstå olika moment, det är oftast anpas-
sat för ändamålet. Men därför är det inte alltid det fungerar som man tänkt sig, elever kan få 
helt andra tankar när de kommer i kontakt med materialet. Mycket av det laborativa materialet 
är sådant som inte förekommer i vardagen. Som lärare är det viktigt att själv vara bekant med 
materialet så att man vet var svårigheterna kan dyka upp och hur man kan hjälpa eleverna på 
ett bra sätt utan att lösa uppgiften åt dem, (Nämnaren, 1995).  
 
Berggren och Lindroth (1997) vill att arbetet med laborativt och konkret material ska ske i 
större utsträckning i skolorna.  Främst bör det ske en ökning i de högre åren. Oftast är det inte 
materialet som begränsar användningsområde eller svårighetsgrad utan det är lärarens fantasi. 
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3.3.3 Vardagsmatematik 
 
”Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som be-
hövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer,” 

(Kursplanen, s, 26) 
 
”Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar erfarenheter från 
omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska tänkande.” 

(Kursplanen, s, 28) 
 
Skolmatematikens största problem enligt Unenge (1999) är att den inte i så hög grad engage-
rar eleverna. En av orsakerna till detta kan vara att eleverna inte förstår vad skolmatematiken 
innebär, (Unenge, 1999). En annan orsak som forskare världen över konstaterat är att det inte 
skett någon större förändring av kursinnehållet på de senaste århundradena, detta kan bidra till 
att matematiken inte känns intressant, (Unegne mfl, 1994).  
Man har på sista tiden insett att ämnet behöver förändras och det har kommit fram många tips 
och idéer som skulle kunna leda till en förändring av ämnets struktur. Det som man vill ändra 
inom matematiken är att den inte endast ska vara akademisk inriktad utan luta mer åt det prak-
tiska hållet, (Unegne mfl, 1994). Johnsen – Hoines (1990) anser att vi måste utgå från elever-
nas verklighet och se vad som intresserar dem, annars tror Johnsen - Hoines att det är lätt att 
barnen skapar två matematiska världar - en för skolmatematiken och en för vardagsmatemati-
ken. De kommer sedan ha svårt att se sambanden mellan dessa två världar. För att undvika att 
denna klyfta byggs upp kan man utgå från vardagssituationer. Vad som generellt menas med 
vardagssituationer är: 
 
1. ”I en vardagssituation ingår kommunikation, oftast muntlig, som en viktig ingrediens. 

Hela situationen kan formuleras och diskuteras muntligt. Den kan också ofta lösas munt-
ligt även om matematik ingår som en del av den. 

 
2. I vardagen är det situationen och omständigheterna som leder fram till en fråga eller fle-

ra, en fråga som kan behandlas på ett sätt eller flera och som kan leda till ett svar eller 
flera. 

 
3.  I situationen i vardagen finns det många anledningar att värdera olika förslag till lös-

ningar med hänsyn till rådande omständigheter och inte bara med tanke på deras mate-
matiska elegans eller generaliserbarhet. 

 
4. I vardagssituationen försöker man ibland skaffa hjälp. Man kanske behöver få goda råd, 

få hjälp med något man inte klarar av. 
 
5. I vardagssituationen kan angreppssättet styras och/eller begränsas av till exempel lagar 

bestämmelser, privatekonomiska ramar, tidsbegränsningar och andra praktiska skäl.”  
                                                                                  

                                                                                                         (Unenge, mfl, 1994, s, 57)  
 
Att endast arbeta med matematikboken ger inte mycket träning på dessa vardagsnära situatio-
ner, utan där handlar det endast om att lösa uppgifterna i boken. Kunskapen om att matematik 
är ett redskap som de ska använda sig av i skolan och vardagen går förlorad, (Ahlberg, 1995). 
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Ett annat skäl till varför vi ska använda oss av vardagssituationer är att skolmatematiken inte 
berör alla elever. I klassrummen sitter många elever som har stora svårigheter i matematiken 
men som är väldigt duktiga på att använda matematiken i sin närmiljö. För att dessa elever 
inte ska tappa intresset måste vi erbjuda en matematik som känns viktig för dem, (Nämnaren, 
1995). 
Tyvärr finns det fortfarande en stor klyfta mellan den matematik som finns i skolorna och den 
som förekommer i det verkliga livet, (Malmer, 1990). Kursplanen i matematik pekar på en 
förändring av skolmatematiken som förhoppningsvis förbättrar arbetsformer och innehåll, 
(Unenge, 1999). 
 
 
3.4. Författarnas syn på kreativ matematik 
 
Det alla författare som jag läst har gemensamt är att de tycker att matematik ämnet bör för-
ändras. Matematikens traditioner har skapat en matematik som bara består av rätt eller fel. Det 
dessa författare vill visa med sina böcker är att matematiken inte bara handlar om rätt eller fel 
svar. Författarna visar i sina böcker att processen är det viktiga när man löser en uppgift. Den 
traditionella matematiken har  präglats av att lösa så många uppgifter som möjligt utifrån visa 
typexempel, vilket enligt dessa författare leder till att det egna tänkandet försvinner. Den nya 
matematiken som de förespråkar ska bestå mycket av det egna tänkandet. 
 
 Jag har kunnat urskilja tre moment som de tycker är viktiga att utveckla i matematiken. Det 
första är språket. De menar att allt för många barn misslyckas i matematiken för att de inte 
klarar av det matematiska språket som finns. För att alla ska klara språket är det viktigt att 
man aktivt arbetar med det. Det andra är att man bör variera sitt undervisningssätt och arbeta 
mycket laborativt. Elever lär sig på olika sätt och många barn lär sig bäst genom att arbeta 
praktiskt. Laborativ matematik bidrar också till att den tidigare enformiga undervisningen 
varieras. Det tredje avsnittet som författarna anser oerhört viktigt är vardagsmatematiken. För 
att elevernas intresse för matematiken ska bestå måste de känna att den är betydelsefull för 
dem. Författarna menar att vi måste skapa en matematikundervisning som utgår från elever-
nas verklighet. 
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4. Intervju med yrkesverksamma lärare 
 
 
De fyra lärare som jag valt att intervjua intresserar sig alla för kreativ matematik. Jag anser att 
dessa lärare besitter värdefull kunskap och ett engagemang för matematik som jag vill ta del 
av. Det finns inte så många som jag känner till som intresserar sig för kreativ matematik. Det-
ta medförde att jag inte fick någon representant för åren 7-9, annars representerar dessa 
intervjuer år 1-6 och gymnasiet. 
 
Min intervju bestod endast av en fråga, den löd så här: Vad innebär begreppet kreativ 
matematik för dig? Jag valde att ha en fråga för att jag inte skulle ge några ledtrådar av 
vad jag var ute efter. 
 
Som jag skrev i stycket 2.3.3 betecknas lärarna med siffror.  Intervjuerna står i en ordning där 
lärare 1 arbetar med de yngsta barnen och lärare 4 med de äldsta 
 
 
4.1 Intervju med Lärare 1 
 
Med kreativitet känner jag att barnen ska vara delaktiga i sin undervisning och det som de 
gör. Sedan kan man vara kreativ när man arbetar mycket praktiskt, men man kan också vara 
lite kreativ i matteboken också. Jag tänker ofta mycket på hur jag gör saker. Nu har jag en etta 
och då är det mycket som handlar om lek. Leken gör att inlärningen blir lustfyllt och då lär de 
sig saker. Ofta så utgår jag från matteboken men det gäller alltid att tänka hur kan jag göra det 
här lite kreativt och roligt. Jag tror att man arbetar mer så här på lägre stadier. Det jag känner 
när jag har en etta är att jag vill göra det lite roligare och mer lustfyllt för dem så att de förstår 
lite lättare.  
 
      Ja, kreativ matematik tycker jag är mycket när man får plocka med material. Att man gör 
det genom leken som jag tidigare nämnt. I veckan har vi lek affär, de har fått handla med 
pengar och därefter fick de göra egna matteuppgifter av det. Detta tycker dom är jätteroligt. 
Alla sådana här lekar där man leker affär, bank eller post är väldigt uppskattat bland barnen. 
Många elever kanske inte har plockat eller pratat om tal eller pengar innan de kommer till 
skolan, då är det viktigt att arbeta med vardagssaker. Har man inte det hemifrån är det mycket 
som fattas när man kommer till skolan 
      Ibland känner jag att man glömmer bort det lite. De tre åren som jag hade innan med en 
klass, hade jag avsatt en timme i veckan som jag kallade labb. Då hade vi inte matteboken 
utan arbetade med andra uppgifter. Vi var tre stycken lärare, så vi kunde arbeta med ett sta-
tionssystem, bestående av åtta, det elevantalet i varje grupp är godtagbart. Vi arbetade med att 
väga och mäta. Det var skönt att vi var tre personer och att det var en dag i veckan som var 
avsatt för just det här. Vi har inte kommit så långt i år men jag tror att det är bra att vika en 
timme i veckan åt det här så att det blir av. 
      Man kan se att vissa barn som har väldigt svårt för matteboken kan vara jättesmarta när 
det gäller det praktiska, som tex. att mäta. Då får de komma till sin rätt, medan de annars kan-
ske de tycker att matte är tråkigt. Man ser på de ”svaga” eleverna att de tycker det är jättero-
ligt att mäta med linjalen. Det är viktigt att de får arbeta med hela kroppen och alla intelligen-
ser, inte bara det vanliga. I stället kan man tex. hoppa steg och känna på siffror, det är viktigt 
för de här små barnen. Alla barn behöver hitta sitt sätt att jobba och tänka. 
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      Jag känner många som inte har någon mattebok men jag känner att det är bra att ha en 
mattebok och barnen gillar boken. De första åren har matteboken färgglada bilder och saker 
de får måla i, vilket eleverna tycker om. Sedan kan man ha andra saker som ett komplement 
som passar till det man arbetar med. En gång i veckan är ganska lagom för man orkar inte att 
vara kreativ och tänka till, inför varje lektion. Det kräver ganska mycket att förbereda sådana 
lektioner. Nu ska vi köpa in och göra lådor med material som är färdigt, tex. mäta och väga 
lådor som vi kan ha tillsammans i arbetslaget. 
      Kreativ matte kan också vara att de tänker och gör problem med logiska lösningar. Då får 
de använda hjärnan på ett annat sätt, för det är viktigt att talen inte alltid är förutsagda. I mat-
teboken kan det vara så att det alltid är addition eller subtraktion och eleverna kan lätt se ett 
system i det. Det är viktigt att de får klura lite också. Datorn har vi också som ett komplement 
till matteboken. 
      Man försöker att vara påhittig sedan kommer man på saker vartefter, man lär sig med 
åren.   
 
 
4.2 Intervju med Lärare 2 
 
Kreativitet är något som jag tycker och känner att jag borde ägna mig mera åt, än vad jag gör. 
Det är att prata matematik mycket, det försöker jag att göra. Sedan är det också att praktiskt 
plocka med material. Det är inte alltid att det blir så mycket, för oftast är det för stora grupper 
och för att göra det behöver man en mindre grupp. Oftast brukar jag arbeta så när jag har min 
fritidspedagog eller förskolelärare i klassen. Då blir det oftast så att jag har den teoretiska bi-
ten och den andra personen den praktiska biten. Det är något man strävar efter att ha mer 
kreativ matematik än vad man har nu.  
Jag använder mig av läroböcker och det blir att man jobbar mycket med den. Jag har matema-
tikboken Talriket i klassen och den är ganska enkel som jag ser det, om jag jämför med de 
böcker jag använt tidigare. Den är enkel och grundläggande och går fram ganska sakta. Jag 
känner att jag kan inte arbeta utan en mattebok, jag har haft kollegor som gjort det men jag 
skulle inte klara det. Det är skönt att ha en bok att stödja sig på men sedan vill jag plocka in 
annat också som inte matematikboken ger. Det är den kreativa biten som jag vill lägga in, 
mycket det här med att prata matematik. Ofta har man ett dåligt samvete att det blir för lite av 
den biten, det är sådant som tar längre tid än annat, även organisationen är svår. 
    Jag uppfattar det som att eleverna tycker det är roligt att arbeta med kreativ matematik, men 
jag tror inte att de fattar att det är matematik som de håller på med. Fast det viktigaste tycker 
jag är att de får med sig det matematiska tänkandet, även att de inte riktigt är medvetna vid 
det.  
    Tittar man på läroplanen och den tid som man ska ägna sig åt svenska och andra ämnen 
finns det inte mycket tid kvar för matematiken. Förutom tiden är det också utrymme som gör 
att det är svårt att arbeta med alternativ matematik. Ska man sitta och prata matematik krävs 
det att det är tyst runt om, man behöver en dörr att stänga om sig, det är svårt att arbeta om 
folk går förbi och andra pysslar med annat så lokalerna begränsar väldigt mycket. Vissa saker 
kan man ju göra utomhus men då är det svårt att fånga uppmärksamheten. Barn är ganska 
röliga så det är svårt att få en bra arbetssituation. Det finns många saker som gör att det inte 
alltid är så lätt alla gånger. 
    Jag gick med i nätverket för att få en pusch för matematik är inte min starka sida. Jag tyck-
er att jag är mer kreativ vad det gäller att jobba med ämnet svenska men när det gäller mate-
matik kände jag att jag behövde lite hjälp. Jag har fått lite nya idéer och tankar, som jag har 
kunnat plocka ut från föreläsningarna och använda i klassrummet. Sedan är det alltid bra att få 
träffa andra att prata med andra från andra skolor.  
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4.3 Intervju med Lärare 3 
 
Kreativ matematik innebär för mig att man jobbar med siffror och man tänker, det är räkning 
fast man gör det på olika sätt. Det är inte så mycket när man jobbar med boken, det kan vis-
serligen också vara kreativ matematik för mig. Fast kreativ matematik är mer att man skapar 
själv, dels kan det vara benämnda tal som man får, tex. 27-7 och så ska man göra någon typ 
av problem av det. Det kan vara en del av det kreativa, sedan kan det vara att man jobbar med 
mönster, att själv få hitta mönster. Man kan få ett mönster som man sedan ska fortsätta på. 
Det kan också vara att man lär sig att hitta mönster i naturen eller runt omkring sig. Här kan 
man integrera matematiken med bilden, då är det mer kreativ matte tycker jag. Kreativ är när 
man får komma fram till lösningar själv, framför allt att man hittar på egna tal och lösningar 
och kluring-uppgifter. 
   Laborera och prata matematik är också delar som ingår i den kreativa matematiken. Det 
känner jag är jätte viktigt. Att prata med eleverna så att man får höra deras tankar. 
    Mina elever tycker det är jättekul att arbeta på ett kreativt sätt. Det är något som de ofta vill 
göra. Från tidigare år är barnen vana med att hinna sex sidor per vecka i matteboken och det 
är jätte svårt att komma ur. Föräldrarna pressar på väldigt mycket att de ska synas vad deras 
barn gjort på matematiken. Det är mycket man måste kämpa mot om man ska släppa matte-
boken. Man har ju också krav på sig själv att man måste hinna klart boken. För att man ska 
hinna annat än att bara räkna i boken så stryker jag vissa sidor, men vissa saker som finns i 
boken måste man nöta in. Jag tror inte att jag skulle vilja jobba helt utan bok. 
När man arbetar mera praktiskt ser man dessa barn som inte gillar att arbeta i matteboken de 
tycker att det är jätte kul med praktisk matte och de är oftast väldigt duktiga på det. Det här 
visar att det är viktigt att man vågar släppa boken och göra lite annat också.  
Oftast har jag helklass vid alla matematiktillfällen och det gör det lite svårare att arbeta prak-
tiskt men med den här barngruppen jag har fungerar det väldigt bra ändå. Fast jag saknar  att 
kunna observera och stanna upp och lyssna på dem, för att se hur de tänker, men den tiden 
finns inte.  
Ska man följa målen som finns i matematik borde man ha mycket mer resurser. Om man jäm-
för med svenskan har man mer möjligheter, matematiken är alldeles för traditionell, det är 
mycket svårare att komma loss från den. I matematiken borde man jobba i mycket mindre 
grupper så att eleverna fick chans att prata matte. 
    Vi brukar arbeta med teman då försöker jag att få in lite mer verklighetstrogen matematik 
för jag tror att det ger eleverna mer. De får en mycket bättre koppling till matematiken när de 
ser den i verkligheten istället för att bara se den genom boken. Barn är oftast inte medvetna 
om varför man ska lära sig matte, så det är viktigt att visa vart och när vi använder matematik. 
    När jag jobbade på lågstadiet kände jag att man jobbade väldigt mycket praktiskt och hade 
tillgång till material. Men när eleverna sedan kom upp till fyran, då är det inte lika vanligt  att 
arbeta på det sättet längre. Nu när jag har en trefyra finns det inget material att tillgå, utan det 
får jag gå ner till lågstadiet och låna och det tycker jag känns ganska märkligt. För barnens 
skull, skulle det behövas att materialet fanns i klassrummet såsom tex. pengar och träblock. 
För att de ska kunna ha tillgång till det när de arbetar i boken också. 
 Med matematiken är det väldigt viktig att man jobbar på olika sätt, för det är ett sådant vik-
tigt ämne, kan man inte matte anses man som dum i huvudet.     
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4.4 Intervju med Lärare 4 
 
Vad kreativitet betyder beror på om man ser ur lärarperspektiv eller elevperspektiv. Om jag 
ser från lärarperspektivet, tror jag att  när man arbetat som lärare ett tag inser många att man 
inte bara kan använda sig av matematikboken för att klara kursen. Utan att man måste göra 
andra saker också. Då tror jag att man börjar att fundera och då kanske man blir kreativ.  
Överhuvudtaget tror jag att man ska variera arbetssätt och arbetsformer, det är kanske  krea-
tivt.  
Eleverna är så olika och lär sig på olika sätt och för en del kanske det är bra med det traditio-
nella arbetssättet. Det är oftast en genomgång på tavlan som visar gör så här. Sedan ska du 
göra likadant i boken och nästan varje lektion blir densamma. Man går igenom en liten snutt 
och sakta arbetar man sig igenom boken. Sedan gör man oftast ett prov vilket går ganska bra 
och alla är nöjda och glada. Men egentligen är det kanske inte så mycket matematik som des-
sa elever kan.  
 
Matematiken är en ganska tyst ämne, eleverna säger inte mycket på sina lektioner. Jag försö-
ker att skapa situationer där eleverna får prata matematik, men det är svårt. Eleverna är vana 
vid den traditionella undervisningen och om jag frågar elever så är det inte alla som vill svara 
sådär jätte uttömmande, det blir ganska korta svar, för man vill inte avslöja sina tankar för 
hela klassen. Därför får eleverna  arbeta ganska mycket i grupper två och två, tre och tre eller 
grupper om fyra. Då kan jag se att en del av de här eleverna kan prata ganska länge och argu-
mentera för det dom tänker. Att arbeta i grupp när ett sätt att få dem att prata matematik, men 
oftast blir det inte formellt riktigt men det spelar inte så stor roll tror jag.  
Frågan är vad man ska hitta för uppgifter? De traditionella läroböcker är inte bra, för där är 
uppgifterna ganska korta och entydiga. Man räknar ut något tal och tittar sedan i facit. Du och 
jag kan räkna ut samma tal och sedan tittar vi i facit och ser vem som har rätt och den som har 
fel kan bara ändra sitt räknesätt så att det blir rätt svar, det finns inte så mycket att diskutera 
om.  
Därför tror jag på om man kan hitta lite öppnare uppgifter som man kan räkna ut på flera sätt. 
Jag har gjort flest laborativa uppgifter i fysik som jag också undervisar i. Det som jag tycker 
fungerar bäst i skolan är fysiklaborationerna.  
Jag började att jobba på Komvux efter att jag hade gått ut  lärarhögskolan. Där tyckte jag att 
fysik lektionerna fungerade så himla bra, särskilt där hade man kvällskurser. På dessa kurser 
var det elever som bara läste ett ämne och de kände inte varandra. När man hade en mattekurs 
var det vissa elever som lärde känna varandra men det kunde gå ganska länge utan att de bör-
jade samarbeta spontant. Annorlunda var det i fysiken där man hade laborationer.  Oftast var 
det så att jag lottade ihop dem med kortlek. I dessa grupper blev det en helt annan stämning. 
Eleverna fick en uppgift som skulle lösas med det material som fanns tillgängligt. Spontant 
började alla prata med dem de skulle jobba med och diskutera. Man hörde då att det var 
mycket som de inte riktigt hade förstått. Men när de diskuterade med varandra och kanske 
med gruppen bredvid så kom de oftast på lösningar. Då tänkte jag, varför gör man aldrig såhär 
i matte? Det måste ju kunna gå och göra någonting där också.  
Då började jag använda mycket material som man kan mäta på och göra beräkningar med, 
kanske tabeller och diagram och hitta samband. Det viktigaste med uppgifterna är att eleverna 
får något att prata om. Det är när man hittar nya utmanande uppgifter man är kreativ som lära-
re.  
 
Jag har ofta funderat över hur eleverna kan komma till gymnasiet och inte veta något om pro-
cent även att de arbetat med det i flera år. Finns det inget sätt där man kan hitta en förståelse 
för procent? Man skulle kunna använda sig av legobitar eller något sådant som man bygger 
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och ställer frågor om. Eleverna måste få en förståelse för vad de gör inte bara flytta ett deci-
malkomma. Här är man kanske kreativ som lärare när man försöker hitta sådana här uppgifter. 
Sedan blir kanske eleverna kreativa av sammanhangen.  
Jag har tex. en uppgift med en innebandy boll . Frågan är hur många procent av ytan som be-
står av hål? Då måste de kunna räkna ut klotets yta, de måste också kunna räkna cirkelns yta 
och man måste räkna ut hur många hål det är och så vidare. För det måste man ha radien och 
diametern på det här klotet. Med en linjal är det inte så lätt men oftast ser man att de sticker 
en penna rakt igenom eller något sådant. Ibland ser man att elever nästan blir ställda när det 
inte står att r är lika med som det gör i en text bara att mäta en sådan enkel sak. Vissa tror att 
man måste ha ett snöra att mäta diametern med och räkna ut baklänges på massa krångliga 
sätt. En fördel är att de ser det som de ska räkna ut. Ska man räkna ut volymen av en boll ska 
man ha bollen i handen och se om tvåhundra kubikcentimeter är rimligt vad blir det i dl eller 
l. Vi lärare brukar göra oss lite lustiga över att eleverna svarar så konstigt hur kan de säga att 
det blir så. Det beror nog på att de inte ser någon bild av det här framför sig. Som jag ser det 
så är det den kreativiteten när man som lärare försöker att hitta dessa uppgifter som utmanar 
eleverna lite eller inbjuder till att de kan diskutera.  
 
Idagens skola är det tyvärr allt för många elever som är dåliga på ren svenska och det tror jag 
hindrar dem att ta till sig sin undervisning. De flesta tycker att på matematiken behöver man 
inte skriva så noggrant som man gör på svensk timmarna. Jag tycker om man gör en liten un-
dersökning och ska komma fram till en slutsats så behöver man åtminstone kunna formulera 
en mening om resultatet. Jag har sett en försämring från de som vi får från högstadiet är sämre 
på matematiska ord. I alla fall de svagaste vi har här på skola 4:ra både natur och samhällsve-
tare men även från barn- och fritidsprogrammet. De flesta som går NV är ganska duktiga på 
matte men även där är många som också har problem med begrepp. Det kan vara enkla saker 
som att skriv ned vad en rektangel är. Det är många som inte klarar att tala om vad det är, det 
bli kanske att det är någon fyrkant eller så, mer preciserat kan man inte säga vad det är. Det är 
viktigt att man vänjer eleverna att när man gör laborationer så måste man skriva upp sina 
mätvärden, man måste göra en tabell, eller man måste kanske göra ett diagram. De ska också 
dra en slutsats och göra det som en liten mini rapport. Detta tror jag är jätte viktigt.  
Nu när vi har sådana fina grafritande miniräknare är det många som bara sitter och slår och 
slår på dem och tillslut blir det ett svar. Man måste vara noggrann att betona hur viktigt det är 
man måste kunna förmedla hur man har tänkt.  
 
Förhoppningsvis blir också eleverna mera kreativa när de utsätts för sådana här uppgifter och 
de vet att det finns något facit som säger vad som är rätt eller fel. Utan att de ska jobba till-
sammans och komma fram till en slutsats. Är man fyra i en grupp måste man tycka att fyra 
stycken i en grupp kan inte ha fel om de resonerar och arbetar tillsammans så måste de nästan 
komma fram till något vettigt svar.  
Frågan är hur öppna uppgifter man ska göra? Gör man för öppna blir risken att eleverna aldrig 
hittar fram till en lösning. Frågan är också hur lång tid ska en undersökning få ta och hur 
mycket ledande frågor ska man ställa? Som jag ser i både i matematik och i fysiken är om 
man ställer lite lagom ledande frågor så kan de faktiskt få upptäcka ganska mycket matema-
tiska samband. Det måste ju vara mycket roligare när man kommer på något själv och fattar 
hur det hänger ihop, utan att någon berättar det för mig. Detta sätt är inte lika bekvämt för 
eleverna som att räkna i en bok. Under dessa lektioner tränar eleverna mycket mer än bara 
matematik som är viktigt för det är ju också en fråga som finns i program mål och läroplans-
mål och ibland undrar man att vem tar ansvar för att dessa mål uppnås för oftast tar varje lära-
re bara ansvar för sin kurs. Att samarbeta och jobba i grupp är ju jätte viktigt naturligt vis och 
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det kanske är ännu viktigare än matematiken ibland. Så kan man träna på det samtidigt som 
man lär sig matematik är det mycket värt.  
 
Men man hinner inte både och, att göra en bok från pärm till pärm och samtidigt jobba under-
sökande. Man får ha det modet bestämma att de här kapitlet gör vi inte i boken utan det gör vi 
på ett annat sätt och sedan kan man ha matteboken som ett uppslagsbok. 
Förvånansvärt några elever är vana att arbeta på det här sättet, man kanske har arbetat lite på 
låg och mellanstadiet med laborativt material men sedan på högstadiet förekommer det sällan. 
När de sedan kommer till gymnasiet är det många som blir förvånade över att arbeta så här.  
På gymnasiet är det väldigt olika på hur mycket man arbetar med laborativt material men vi 
på skolan försöker att ha med det i vår undervisning, sedan är det de som gör det i mer eller 
mindre utsträckning. Det är mer förekommande på de yrkesförberedande programmen där 
oftast de flesta har stora svårigheter med matematiken och då är man tvungen att hitta på nå-
gonting annat.  
Det är svårt med traditionen att i matematik ska man räkna så mycket som möjligt. Om man 
tittar i en vanlig mattebok ser man tusen uppgifter och då kan man ju undra, måste man räkna 
tusen uppgifter i en bok för att bli duktig? Man kanske kan räkna mycket färre och sedan dis-
kutera varför gör jag så här och försöka att förstå det här, att nöta, nöta kanske inte är det bäs-
ta sättet att lära in. Man måste fråga sig själv, är det här kunskap att sitta och nöta in tusen-
talsuppgifter? De elever som inte förstår vad de gör vad är det för kunskaper de befäster. De 
har igentigen bara fattat om jag gör så här blir det rätt, och det är ju inte bra. Jag tror att det är 
tradition att matteböckerna ser ut som det gör, tyvärr har böckerna sätt ut så väldigt länge. I de 
lägre åldrarn kan man se en viss förändring av böckerna men på högre nivå har det inte skett 
några större ändringar.        
 
 
4.5 De yrkesverksamma lärarnas syn på kreativ matematik 
 
De olika definitioner på kreativ matematik som jag kan urskilja från dessa lärare är: att barnen 
ska vara delaktiga i sin undervisning, att man ska tala och arbeta praktiskt och ha verklighets 
trogen  matematikundervisning, att man varierar sin undervisning och det är också när elever-
na får komma på egna lösningar. 
 
 Känslan som jag fick när jag pratade med alla lärarna var att alla ville jobba kreativt men att 
det var många faktorer som gjorde det svårt. Tiden som det tar att förbereda kreativa lektioner 
finns inte och tiden som går åt i skolan för att bedriva praktisk undervisning är för kort. Det 
finns inget färdigt material att ta av. Som det ser ut ute på skolorna nu med stora klasser, lite 
personal och dåligt med utrymme är också några faktorer som gör det nästan omöjligt att dela 
in eleverna i mindre grupper, vilket nästan är  ett måste för varierad undervisning. Pressen att 
man ska hinna med att räkna hela matematikboken gör också att lärarna inte tar sig tid att göra 
annat än att räkna i boken på timmarna. De lärare som jag pratat med känner sig inte redo att 
arbeta utan matematikbok utan de vill ha den som utgångspunkt för sin undervisning. Lärare 3 
och 4 menar att man kan göra vissa kapitel i boken och vissa kapitel gör man på ett annat sätt. 
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5. Diskussion  
 
 
Under min tid som lärarstuderande har jag märkt många lärare som är missnöjda med den 
traditionella matematikundervisning. Några försöker att förändra den och andra arbetar på 
som vanligt.  
     Det som intresserat mig under detta arbete är författare och lärare som försöker att skapa 
en varierande matematikundervisnig.  
 
Bland författarna och de yrkesverksamma lärarna har jag kunnat urskilja tre olika moment 
som kan bidra till att matematiken utvecklas. Tidigare i arbetet har ni kunnat läsa vad förfat-
tarna och lärarna anser om att tala matematik, laborativ matematik och verklighets trogen ma-
tematik. Jag kommer därför endast att redogöra för min syn på kreativ matematik och på des-
sa tre moment i detta avsnitt.  
 
 
5.1 Min syn på kreativ matematik 
 
Efter att läst litteratur och pratat med lärare har jag fått en bild av vad som de menar med kre-
ativ matematik, det finns ingen bestämd definition men jag instämmer att det är en varierande 
undervisning som ger eleverna möjlighet att utveckla det egna tänkandet. 
 
Innan jag började att arbeta som lärare hade jag stora visioner om hur jag ville arbeta med 
matematiken. När jag nu arbetat en termin har jag fortfarande mina visioner kvar men jag har 
nu insett att det är svårt att komma dit. Det finns många hinder i skolan som hämmar den kre-
ativa utvecklingen. Men för att eleverna ska få ett fortsatt intresse för matematiken känner jag 
att man måste kämpa mot alla hinder för att få en mer varierad undervisning. 
 
 
5.1.1 Tala matematik 
 
Jag anser att när man kan förklara hur man tänkt när man löser en uppgift då visar det att man 
verkligen förstått den. Det finns alltför många elever som använder sig av de fyra räknesätten 
lite hur som helst, utan att förstå varför. Som undervisningen ser ut nu är det för vanligt att 
man bara räknar uppgift efter uppgift efter en modell som visats högst upp på sidan. Man nö-
jer sig med att byta ut siffrorna i talet. Skulle en uppgift som skiljer sig från modellen dyka 
upp är det många elever som ändå använder sig av modellen och många som räcker upp han-
den för att fråga hur man ska göra nu. För att eleverna ska börja tänka själva tror jag språket 
har en stor betydelse. Elevers brister i matematiska ord (se bilaga 1) gör det svårt för dem att 
sätta ord på sina tankar.  
Jag tycker att man borde lägga mycket mer tid för språket i de första skolåren. Det är svårt att 
kräva att elever ska klara av att beskriva saker på ett bra sätt när de inte fått förutsättningarna 
för att lära sig det. Det är viktigt att man har det i tanken för Ahlbergs (1995) undersökningar 
om samtal i smågrupper visade det sig att svaren var torftiga. Orsaken till detta tror jag var att 
barnen inte var vana att arbeta på det sättet. För att få det att fungera bra krävs det mycket 
träning (se bilaga 2). Att prata matematik är något man ska göra under hela sin skoltid. 
      Konsten att kunna uttrycka sig och redogöra för sitt tänkande kommer nog att få en större 
och mer betydande roll inom matematiken. Det är inte endast de författare och de lärare som 
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jag arbetat med som förespråkar detta, utan Lpo 94 ger tydliga signaler till alla lärare att språ-
ket ska vara en betydande del i matematikundervisningen.  
 
 
5.1.2 Laborativ matematik 
 
För att göra matematiska problem begripliga för eleverna tror jag det är viktigt att de får arbe-
ta praktiskt. Som det ser ut på de flesta matematik lektioner i landet får eleverna höra en 
genomgång på hur de ska göra för att lösa problemen. Läraren berättar att så här gör man för 
att få rätt svar. Eleverna behöver inte själva tänka utan gör bara som läraren sagt, om man 
förstår vad läraren sagt. Ett sätt för att eleverna ska bli mer aktiva i sitt tänkande enligt mig är 
att arbeta praktiskt där de själva få försöka sig fram för att slutligen komma fram till ”aha” 
upplevelser. Eleverna har egna tankebanor och i och med att man arbetar laborativt begränsar 
inte läraren elevernas tillvägagångssätt. När elever arbetar praktiskt med olika uppgifter blir 
det automatiskt tillfälle för eleverna att prata matematik på ett naturligt sätt. 
 
För att arbeta laborativt behövs en del material, jag har givit lite exempel på material i bilaga 
3. I de lägre åldrarna finns det ganska mycket material som man kan använda sig av men när 
man kommer upp på högre stadier finns det inget. Berggren och Lindroth (1997) skriver i 
avsnittet 5.2 att det är lärarnas fantasi som begränsar det praktiska arbetet , inte materialet. Jag 
instämmer med det. Det finns säkert jätte mycket roliga saker man kan göra men det gäller 
bara att komma på något bra. Ju äldre elever man har desto högre är kraven från eleverna att 
uppgifterna ska vara bra, roliga och kännas meningsfulla. Jag saknar material som man kan få 
tips och idéer på vad man kan göra men eleverna. Man orkar inte själv hela tiden att vara 
kreativ och fantasifull. Jag tror att fler lärare skulle arbeta mer praktiskt om det fanns material 
att tillgå. 
 
 
5.1.3 Vardagsmatematik 
 
Som matematiken ser ut nu är den alldeles för ogripbar för eleverna, de förstår inte varför man 
ska lära sig det. Det känns som många nöjer sig med att kunna lite om addition och subtrak-
tion så att de kan räkna ut vad saker kostar och hur mycket pengar man får tillbaka. Att räkna 
ut vad saker kostar med de två tidigare nämnda räknesätten är verklighetstrogen matematik 
men för ganska låga åldrar. Vi måste försöka att utveckla matematiken i de högre åldrarna så 
att eleverna känner att det de gör är meningsfullt för dem. 
 
 
5.2 Matematikens utveckling 
 
 Jag ser ljust på matematikens framtid i skolan, i och med att vi får  utbildade lärare i matema-
tik som har ett särskilt intresse för ämnet kommer en utveckling att ske. Lpo 94 ger också 
tydliga riktlinjer hur viktig matematiken är och för att uppfylla kriterierna krävs det mycket 
mer än att bara räkna i matematikboken.  
Arbetet i skolorna har blivit mer flexibelt sedan man fick slopa timplanen, vilket gör att man 
kan arbeta mer tematiskt med matematiken. Istället för att bara räkna uppgift efter uppgift kan 
man nu göra ett större övergripande arbete.   
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Matte- ordlista     Bilaga 1 
 
(Malmer, 1990 s, 104-105) 
 
A. BENÄMNINGAR för te x färg, form, storlek, utseende 
 
B. JÄMFÖRELSEORD   HUR? 
 
1. Storlek stor större störst 
 liten mindre minst 
 
2. Antal många fler flest 
 få färre färst 
 
3. Kvantitet mycket mer mest 
     (volym) litet mindre minst 
 
4. Massa tung tyngre tyngst 
     (vikt) lätt lättare lättast 
 
5. Längd lång längre längst 
 kort kortare kortast 
 
6. Höjd hög högre högst 
 låg lägre lägst 
 
7. Bredd bred bredare bredast   
 smal smalare smalast 
 
8. Tjocklek tjock tjockare tjockast 
 tunn tunnare tunnast 
 
9. Ålder gammal äldre äldst 
 ung yngre yngst 
 
10. Pris dyr dyrare dyrast 
 billig billigare billigast 
 
 
ytterligare ord, varav en del ofta används i kombination med jämförelseord. 
 
alla    hälften av  hälften så mycket      
 dubbelt  dubbelt så mycket 
ingen ingenting  knappt nästan  
någon någonting  drygt ungefär 
lite mer än lite mindre än resten ringa  
udda jämna  full tom 
 
C. LÄGESORD  VAR? 
 
i  framför            utanför 
på ovanpå bakom            innanför 
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 Bilaga 1 
 
över överst bredvid            ovanför 
under underst mellan            nedanför 
först i början högst upp  
sist i slutet längst ner  
före i mitten nära 
efter mitt på närmast 
upp uppåt fram framåt till vänster 
ner neråt  bak bakåt från höger 
 
 
D. TIDSORD   NÄR? 
 
nu i dag    i går                      snart  
 då i morgon    i förrgår  nyss 
förr i övermorgon    i fjol  sedan 
alltid ständigt            om en stund strax 
aldrig        sällan               för en stund sedan 
ofta            ibland               längesedan     
oftast         emellanåt          varje (varannan) dag 
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Bilaga 2 
Frågor för att få igång en diskussion 
 
 (Nämnaren – ett kommunikationsämne, s, 47) 
 
För att hjälpa eleverna att uttrycka sitt tänkande 
 
Försök att förklara varför du tror så? 
 
Hur kom du fram till den slutsatsen? Hur kan man veta det? 
 
Övertyga resten av oss att det stämmer? 
 
Har någon annan samma svar men ett annat sätt att förklara? 
 
Vilka likheter och olikheter är det mellan era sätt att lösa problemet? 
 
 
För att hjälpa eleverna att lära sig resonera matematiskt 
 
Stämmer det alltid? 
 
Är det sant i alla sammanhang? 
 
Vad vet du? Vad gör du för antaganden? 
 
Försök att göra en modell för att visa det? 
 
 
För att hjälpa eleverna att göra antaganden, formulera och lösa problem 
 
Hur tänkte du om problemet? 
 
Saknas uppgifter för att lösa problemet? 
 
Är det någon uppgift som är överflödig? 
 
Du kan väl göra ett antagande? En gissning? 
 
Går det att formulera om uppgiften på ett annat sätt? 
 
Se efter om du kan finna ett mönster? 
 
Vad skulle hända om….? Om inte? 
 
Vad ska du ändra på i problemet för att få en annan lösning? 
 
 
För att hjälpa eleverna att söka samband och tillämpningar 
 
Vad har det här för samband med…? 
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Bilaga 2 
 
Vad har vi lärt oss tidigare som vi kan ha användning för i det här problemet? 
 
Har vi någon gång tidigare löst ett liknande problem? 
 
För yngre barn får man ibland anpassa frågorna så de blir mer precisa 
 
Vad händer om ni är fyra barn i stället för fem? 
 
Hur ritade du för att visa….? 
 
Hur har Lena visat hur långa de är? Hur har Stefan gjort? 
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Laborativt material    Bilaga 3 
 
• Geobräda 
 
• Cuisenairestavar 
 
• Centikuber 
 
• Tärningar 
 
• Talblock 
 
• Logiska block 
 
• Träklossar 
 
• Kortlekar 
 
• Kulor 
 
• Måttband 
 
• Våg 
 
• Vikter 
 
• Termometer 
 
• Lera 
 
• Måttsatser 
 
• Kaplastavar 
 
• Konstruktionsrör 
 
• Snottror 
 
• Leksaker 
 
• Klocka 
 
• Pengar  
 
• Vatten  
 


