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SUMMARY 
 
 
In this study I wanted to learn about how teachers in South Africa use creative 
mathematics in their teaching. In Sweden it is now being discussed if the creative 
mathematics should be used in the Swedish school system. Within the mathematic 
education several different teaching methods are used, they all fit individual student 
differently. In creative mathematics the students learn by working in practical ways. 
They do laboratories which results in them gaining there knowledge trough 
communication, discussion and reflection. This method is called Göra-Pröva (Do-Try) 
and Tänka- Tala (Think-Talk).  
     Since I had the opportunity to go to South Africa and do the last part of my practical 
training on a school in an South African township, I had a chance to explore how 
mathematics is thought in another part of the world! The main thing I was interested in 
was if the South African teachers know about Creative Mathematics and what they 
thought about the method. 
     I interviewed three native teachers and came to the conclusion that they had heard 
about it and knew partly about Do-Try and Think-Talk. They thought that the method was 
good since it suits all students but one of the teachers thought it could sometimes be 
distracting for the students to work with real materials. One of the teachers tries to use 
creative mathematic as often as possible in their education while the others don't use it 
often at all. The school is supposed to work with creative methods as often as possible 
but the teachers are unsure if it is written about in the curriculum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANFATTNING 
 
 
Denna undersökning handlar om kreativ matematik hos pedagoger i en Sydafrikansk 
skola. Inom matematikundervisningen finns det flera olika undervisningsmetoder för 
pedagogen att använda sig av, och dessa passar eleverna olika bra. På lärarutbildningen i 
Sverige talas det just nu om att det i den svenska skolan ska arbetas med kreativ 
matematik. Den kreativa matematiken handlar om att eleverna i 
matematikundervisningen använder sig av metoderna Göra- Pröva och Tänka- Tala, en 
så kallad handlingsmatematik. Genom att eleverna arbetar laborativt i 
matematikundervisningen innebär det att eleverna får med sig kunskap genom 
kommunikation, diskussion och reflektion.  
     Eftersom jag fick möjlighet att resa till Sydafrika och ha en del av min slutpraktik där 
på en skola i en svart traditionell kåkstad, kunde jag inte låta bli att ta tillfället i akt att 
undersöka hur matematikundervisningen bedrivs i en annan världsdel. Min undersökning 
utgick ifrån: Vilken uppfattning har sydafrikanska lärare om kreativ matematik?  
     Efter att jag intervjuat tre sydafrikanska pedagoger på min praktikskola i kåkstaden 
har jag kommit fram till att de tycker att kreativ matematik är bra och att de delvis vet 
vad arbetssättet handlar om utifrån begreppen Göra-Pröva och Tänka-Tala. Det positiva 
med kreativ matematik enligt pedagogerna är att arbetssättet passar alla elever. En 
pedagog anser dock att det finns en nackdel med kreativ matematik och det är att elever 
ibland kan bli förvirrade när de arbetar med konkret material. Pedagogerna arbetar på 
olika sätt med kreativa inslag i matematiken, och det är meningen att hela skolan ska 
arbeta med kreativ matematik. En av de intervjuade arbetar så ofta som möjligt med 
kreativ matematik, medan de andra intervjuade arbetar mycket sällan. På frågan om deras 
läroplan tar upp kreativ matematik svarar pedagogerna att de är osäkra på om läroplanen 
framhåller arbetssättet.  
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1 INLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrund 
Matematikundervisningen i skolan är mycket mer än att räkna i läroboken, till vilket jag tror 
att de flesta människor associerar till ämnet. Matematik finns överallt och som individer 
behöver vi kunna matematik för att underlätta vår livssituation. Vi klarar oss ofta inte utan 
miniräknare när vi exempelvis står inför problemlösningar. Vi behöver bland annat använda 
vår kreativitet och vårt logiska tänkande. Detta resonemang har jag blivit bekant med under 
min lärarutbildning på Karlstads universitet, efter att jag studerat inriktningen 
svenska/matematik. 
    Inom matematikundervisningen finns det flera olika undervisningsformer för pedagogen att 
använda sig av och dessa passar eleverna olika bra. På lärarutbildningen i Sverige talas det 
just nu om ett tämligen nytt område inom matematiken, nämligen kreativ matematik. Det 
innebär att skolan ska arbeta laborativt och undersökande, men ute i den svenska 
skolverksamheten ser det mycket olika ut.  
    Jag har själv sett variationer av matematikundervisningen på en och samma skola beroende 
på pedagogernas inställning till kreativitet. Vissa pedagoger har vågat släppa taget om 
läroboken och vissa pedagoger använder endast sin lärobok i matematikundervisningen. Det 
är dock oftast elevernas eget arbete i läroboken som enligt min uppfattning är mest 
förekommande. Enligt den svenska kursplanen i matematik ska eleven bl.a. ges möjlighet att 
utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och 
öppet sökande efter förståelse och nya insikter och lösningar på olika problem. Flera 
forskningsartiklar och litteratur ger tips om hur detta kan praktiseras och budskapet pekar på 
ett ökat inslag av kreativ matematik i undervisningen. 
    Eftersom jag fick möjlighet att resa till Sydafrika och göra en del av min slutpraktik där på 
en skola i en svart kåkstad, kunde jag inte låta bli att ta tillfället i akt att undersöka hur 
matematikundervisningen bedrivs i en annan världsdel. Jag ser detta som intressant dels för 
att ett intresse för ämnet matematik finns, men också för att det kommer påverka mig och mitt 
framtida undervisningssätt som pedagog. Kanske kan de sydafrikanska pedagogerna ge tips 
till att utveckla den kreativa matematikundervisningen i Sverige?  
  
   
1.2 Syfte 
Mitt syfte med undersökningen är att ta reda på hur sydafrikanska pedagogers uppfattning är 
om kreativ matematik. 
 
 
1.3 Frågeställningar 
I min undersökning om kreativ matematik har jag följande frågeställningar som grund:   
Har de Sydafrikanska pedagogerna hört talats om kreativ matematik? Vad anser de om 
arbetssättet? Arbetar de med alternativa inslag i matematikundervisningen?  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
 
 
2.1 Vad är matematik? 
Förklaring av begreppet matematik är enligt matematiklärarna och författarna till litteraturen 
Kul matematik för alla, Per Berggren och Maria Lindroth följande: 

 
Matematik är ett sätt, eller rättare sagt ett verktyg, för att beskriva verkligheten. Matematik 
är inte ett självändamål. För att matematiken ska bli meningsfull krävs det att den sätts in i 
ett sammanhang.1 
 

Berggren och Lindroths bok är fylld med tips och idéer för hur man som pedagog kan arbeta 
med kreativ matematik. 
     Ämnet matematik utvecklas ständigt och har enligt Skolverkets nationella 
kvalitetsgranskningsrapport, som genomförts på uppdrag av Skolverkets kvalitets 
granskningsnämnd, mer än en femtusenårig historia bakom sig. De olika matematiska 
begreppen, metoder, och modeller används av oss människor både i vardagslivet och i 
arbetslivet.2 
     Kristin Dahl, som är vetenskapsjournalist, hedersdoktor vid Umeå universitet och  
författare, skriver i sin litteratur att matematik är ett verktyg som exempelvis flera forskare 
använder sig av när de undersöker naturen eller beräknar hur kärnkraftverken ska användas 
och kan förvaras osv. Forskarnas teorier formuleras med matematikens språk som är en slags 
kod som gör det väldigt enkelt att skriva ned en matematisk tanke.3 
     Skolverkets nationella kvalitetsgranskningsrapport menar att kunskapen i matematik är en 
demokratisk rättighet för alla människor. Att få möjlighet att förstå och kunna delta i 
beslutsprocesser när det gäller ekonomi eller miljö i vårt land och i kommunerna är något som 
varje individ har rätt till. Matematik är därför ett viktigt ämne i utbildningen. Ämnet är 
utmanande och stimulerande och påverkar människor på olika sätt. En del har positiva 
erfarenheter av ämnet medan andra har negativa erfarenheter. Matematik är ett orienterande 
och bildande ämne. Därför behövs det kunskaper om matematik och inte bara i matematik.4 
     I boken, Matematik ett kommunikationsämne står det, att matematik är ett av skolans 
viktigaste ämnen. Genom de olika mål som finns i dagens läroplan och kursplanen för 
matematik ska det ges en bättre matematikundervisning i skolan.5        
     Matematik uppfattas olika av pedagoger och elever. En del ser ämnet som regler att 
använda sig av, mönster, eller som uppgifter att utforska och diskutera.6 
     Enligt författaren Gudrun Malmer som bl.a. även har arbetat som speciallärare och 
lärarutbildare menar att matematik uppfattas av många individer som följande citat pekar på: 
 

Matematiken uppfattas också av många som ett högstatusämne, som först och främst 
är till för de begåvade – för eliten. Misslyckas man i matte tillhör man inte eliten och  
då är man dum. Många väljer faktiskt att som ett inslag i en försvarsattityd raljera  
med att dumförklara sig själva i matematiken. 7 
 

                                                
1 Per Berggren, Maria Lindroth, Kul matematik för alla (Stockholm: Ekelunds förlag AB, 1997), s.25 
2 Skolverket, Lusten att lära- med fokus på matematik. Rapport nr.221 (Örebro, db grafiska, 2003), s.10 
3 Kristin Dahl, Matte med mening (Stockholm, Alfabeta bokförlag AB, 2002), s.7f 
4 Skolverket, s.10f 
5 Nämnaren NCM, Göteborgs universitet, Matematik ett kommunikationsämne (Kungälv, Livréna AB,              
   2002), s .8 
6Nämnaren NCM, Göteborgs universitet, Matematik ett kärnämne (Göteborg, Kompendiet, 1995), s. 26 
7 Gudrun Malmer, Matematik ett ämne att räkna med (Esselte stadium AB, 1984), s.10 
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Matematikundervisningen är dock mycket mer än att arbeta i läroboken. Dahl nämner i en av 
sina böcker att matematik kan vara allt ifrån när man handlar i affären till att man dukar upp 
ett bord. Nästan allt som individer träffar på kan man göra matematik av. 8 
 
 
2.2 Barns möte med matematiken i livet 
Barn leds in i matematikens värld vid mycket tidig ålder. Enligt Ann Ahlberg, som är 
författare, speciallärare och forskare inom barn och matematik, visar forskningen att barn 
redan vid tre månaders ålder exempelvis kan urskilja det största av två föremål. Det är alltså 
inte i förskolan eller skolan som barnens förmåga att räkna och förstå matematiken läggs till 
grund, utan det är genom samspel med omvärlden som barnens förståelse av matematik byggs 
upp.9 Ahlberg menar att barn är kreativa och utforskande. Även om barn inte har utvecklat en 
fullständig taluppfattning så har de på flera olika sätt mött matematiken i vardagen.10 
     Forskaren Douglas Barnes kallar vardagsmatematiken som barn tidigare mött för 
”handlingskunskaper”. Begreppet handlingskunskaper har uppkommit för att det handlar om 
kunskaper som vi skaffat oss genom vårt handlande i vårt vardagsliv.11 
     Alla barn har dock olika erfarenheter av ämnet och enligt Ahlberg, upplever och förstår 
barnen situationer och sammanhang som de är delaktiga i på olika sätt.12 För att barnens 
grundläggande färdigheter i matematik ska utvecklas krävs det enligt Ahlberg att förståelsen 
av ämnet integreras med tal och räkning. Forskning visar också att barns förmåga att lösa 
matematiska problem utvecklas innan de börjar skolan, det är därför viktigt att detta också 
integreras med ämnet. Vid lösning av problem i vardagen använder barn sig av enkla 
strategier. Lösningarna är erfarenhetsbaserade och inte alls som de som barnen senare möter i 
undervisningen. Matematiken i skolan är formell och skriven och skiljer sig mycket från 
barnens tidigare sätt att tänka och räkna. Det uppkommer en kritisk fas i inlärningen av 
matematik för barnen när de övergår från sina personliga lösningsstrategier till de formella 
lösningarna som skolan kräver.13Ahlberg menar också följande att barnens första möte med 
matematiken i skolan är mycket betydelsefullt. Mötet kan påverka elevernas framtida 
förhållningssätt och utsikt att lära matematik.14 
     Skolstarten kan för vissa barn enligt Malmer innebära stora påfrestningar. Som elev vill 
man bl.a. göra pedagogen nöjd och de förhoppningar som funnits till skolan kan bli en 
besvikelse.15 Eftersom den inledande och fortsatta matematikundervisningen för eleverna i 
skolan brukar vara att utföra enkla uppgifter i läroboken, kan enligt Ahlberg risken vara att 
eleverna inte inser att matematiken är ett redskap som de kan ha användning av både i skolan 
och i sitt vardagsliv. De tröttnar helt enkelt på den ensidiga undervisningen och tror att 
matematik handlar om att räkna i läroboken. Känslor som otillräcklighet och tvång är något 
som eleverna kan känna inför ämnet, och att komma fram till det rätta svaret på snabbast tid 
är vad många elever tror är viktigast i matematiken.16 Ahlberg menar också att genom dessa 
känslor och tankar kan det leda till att barnen inte upplever alla positiva möjligheter till att 
upptäcka och använda sin kreativitet som ämnet faktiskt kan skapa och ge.17 
 
                                                
8 Kristin Dahl, Ska vi leka matte ( Stockholm, Alfabeta bokförlag AB, 1998), s.8 
9 Ann Ahlberg, Barn och matematik ( Lund, Studentlitteratur, 1995), s.12 
10 Nämnaren NCM, 2000, s.13 
11 Gudrun Malmer, Kreativ matematik ( Ekelunds förlag AB, 1990), s. 19 
12 Nämnaren NCM, 2000, s.9 
13 Ahlberg s.12ff 
14 Nämnaren NCM, 2000, s. 9 
15 Malmer, 1990 s. 24 
16 Ahlberg s.11 
17 Nämnaren NCM, 2000, s.10 
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2.3 Matematik och språk 
Språket påstås vara ett verktyg för att nå kunskap. Flera elever uppfattar enligt Malmer att 
matematiken är ett språk som de har svårt att förstå. En hel del undersökningar visar också att 
elevers förmåga att förstå verbala förklaringar överskattas och deras kreativitet underskattas 
av flera pedagoger.18 
     Det är mycket viktigt att pedagoger är medvetna om språkets mycket stora betydelse för 
utvecklandet av barns tänkande och medvetande. Det här framhåller Vygotsky i sin forskning. 
Han menar att barn utvecklas genom olika utvecklingsfaser, vilket kan ses som en process 
som är bestämmande för tänkandets struktur.19 Det är därför viktigt att alla pedagoger arbetar 
med att stärka elevernas språkutveckling, eftersom det är av stor betydelse för människan att 
den har ett välutvecklat språk. Elevernas språkutveckling påverkas alltså genom samtal och 
skrift på matematiklektionerna.20 
     En studie som gjorts av Malmer visar att barn inte hade tillräckligt med ordförråd för att 
kunna redogöra för vad de gjort. I studien skulle barn förklara med ord varför de gjorde på det 
sättet vid en viss uppgift. Som pedagog måste man vara medveten att det finns flera 
variationer av svar att få av eleverna. Hon menar att vissa elever vet svaret fast väljer att inte 
svara för de vet inte hur de ska säga det, medan andra kan lista ut det svar de tror pedagogen 
vill ha.21 
     Malmer anser att det är viktigt att eleverna får uttrycka sina tankar i ord. De kommer då i 
kontakt med sitt tänkande, där medvetenheten om vad de vet och hur de vet det tydliggörs.22 
Via samtalen under matematikundervisningen kan pedagogen locka fram elevernas 
uppfattningar, vilket är till stor hjälp för pedagogen. Det är elevernas tankar som blir ett bra 
undervisningsinnehåll.23 
     För att utveckla och bygga upp begrepp och föreställningar inom matematiken är språket 
ett nödvändigt medel, vilket tyder på en utökning av språk inom matematiken. Sätten och 
ordvalen som elever använder sig av visar hur de uppfattat problemet. Hur pedagogen sen 
bemöter elevens svar är också viktigt och avgörande. Om svaret är fel måste det försökas 
vändas i positiv riktning. Pedagogen måste försöka förstå bakgrunden till svaret. Att agera och 
bemöta eleven positivt kan bidra till att eleven vågar försöka igen och inte känner sig 
misslyckad och dum. Malmer anser att skulle eleven bli bemött på motsatt vis blir det 
negativa känslor och attityder till matematiken.24 
     För att hjälpa eleven att lära sig nya begrepp kan laborativt material vara till god hjälp. Att 
problemet diskuteras hjälper eleverna att skapa så kallade ”mentala minnespinnar”. Genom att 
eleverna refererar till problemet de arbetat med och återkommer till det både muntligt och 
konkret, anser Berggren och Lindroth att det finns goda möjligheter till att laborationen och 
dess ordval läggs i långtidsminnet.25  Att eleverna själva är med och medverkar i den muntliga 
matematiken har stor betydelse för deras begreppsbildning. Det är viktigt att eleverna får 
möjlighet att efter sin egen förmåga och form de har just då, behärskar och får uttrycka sina 
tankar, erfarenheter och upptäckter. Kronqvist och Malmer anser att med hjälp av en bild får 
eleverna exempelvis utrycka sina tankar och upplevelser på olika sätt.26  

                                                
18 Malmer, 1990 s. 40 
19 Malmer, 1990 s. 17 
20 Nämnaren NCM, 2002 , s. 45 
21 Malmer, 1990 s. 17 
22 Malmer, 1990 s. 39 
23 Nämnaren NCM 2002, s. 45 
24 Malmer, 1990 s. 41 
25 Berggren och Lindroth, 2004 s. 113 
26 Karl-Åke Kronqvist, Gudrun Malmer Räkna med barn ( Falköping, Ekelunds förlag AB, 1993), s. 128 
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     I flera kommuner i Sverige, på förskolor och skolor satsats det starkt just nu på att arbeta 
med språkutvecklingsprojekt för alla elever.27 
 
 
2.4 Kreativ matematik 
Författarna Berggren och Lindroth menar i sin bok att matematiken är en levande mänsklig 
konstruktion. Den utforskande verksamheten och intuitionen är något som matematiken 
skapar. I dagens samhälle finns det teknik som underlättar vår livssituation. Det finns flera 
billiga miniräknare som klarar av det mesta. Dock kan materialet ännu inte hjälpa oss med 
problemlösningar inom matematiken, det är i de tillfällena som människan behöver använda 
sin kreativitet, språkförståelsen och sitt logiska tänkande.28 
     Enligt författaren Malmer är språkförståelse och logiskt tänkande i kombination med 
nyfikenhet, fantasi och kreativitet viktiga mål för matematikundervisningen, men även för all 
annan undervisning. Genom att arbeta kreativt i matematiken så väcks bl.a. elevernas intresse 
för matematiken, eleverna utmanas på sin egen nivå, deras matematiska språk och 
begreppsutveckling gynnas samt att matematiken blir mycket roligare.29 
      Kreativitet kan enligt Professor Howard Gardner, som är verksam vid Harvards universitet 
i USA, uppfattas som både ett hot och som en tillgång. Enligt flera olika professorer världen 
över har det också sagts att kreativitet är en användning av intelligenser som inte är önskvärd i 
de allra flesta kulturer. Kreativa människor gör livet svårt för de styrande och de tappar 
kontrollen. Det har också sagts att kreativitet utvecklar en förmåga och vilja att överge den 
formella bilden av verkligheten samt förmågan att leka med olika perspektiv.30 
      Kreativitet är enligt Malmer en livslång process som främjar människans utveckling och 
tillväxt. Det är därför viktigt att skolan och pedagogerna tar tillvara på elevernas kreativitet 
och låter dem utveckla den på allra bästa sätt.31 Barn har stort behov av att vara aktiva genom 
att få experimentera och laborera anser Malmer.32 För att barnen ska utveckla sin kreativitet 
borde det ägnas mycket mer tid åt handlingsmatematik. Genom att pedagogen använder sig i 
sin undervisning av att Göra-Pröva33 och Tänka-Tala34, ges eleverna en möjlighet att ta 
tillvara på och utveckla sin kreativitet.35 Genom att arbeta laborativt i matematiken innebär 
det att eleverna också får med sig kunskap genom kommunikation, laboration, diskussion och 
reflektion. Laborativa uppgifter väcker enligt Berggren och Lindroth dessutom lusten att 
arbeta med matematik36. Exempel på laborativt material som underlättar undervisningen kan 
vara, plockmaterial, vardagsmaterial, skolans laborativa material, elevernas egna tillverkade 
hjälpmedel samt olika spel. Plockmaterial kan vara olika saker som är sorterade var för sig, 
exempelvis stenar och knappar. De vardagliga materialen kan vara hushållssaker som vågar 
och klockor. Till skolans laborativa material tillhör bl.a. cuisenaries färgstavar37 och 
positionsmaterial. När det gäller elevernas egna tillverkade material kan det exempelvis vara 
sedlar som eleverna gjort själva i papper. Olika spel som finns i skolan kan nyttjas som 
exempelvis dominospel och kortlekar. Det gäller dock som författarna Karl-Åke Kronqvist 

                                                
27 Skolverket, 2003 s. 44 
28 Berggren och Lindroth, 2004 s.97 
29 Malmer, 1990 s.6f 
30 Malmer, 1990 s.6f 
31 Malmer, 1990 s. 6f 
32 Malmer ,1990 s. 38 
33 Göra-Pröva: Handlingsmatematik, eleverna får arbeta praktisk.  
34 Tänka-Tala: Muntlig matematik, eleverna får med hjälp av språket exempelvis beskriva matematikuppgifter  
35 Malmer, 1990 s. 19 
36 Berggren och Lindroth, 2004 s.114f 
37 Cuisenaries färgstavar: Ett bra relationsmaterial som går mycket bra att arbeta med när det gäller tal med 
bråk, procent, likhet m.m.  
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och Gudrun Malmer säger, att pedagogen vet vad som avses med materialet så att det används 
på rätt sätt.38 Att eleverna också är förtrogna med materialet påverkar arbetet menar Malmer.39 
      Enligt Berggren och Lindroth är det genom kommunikationen som strategier diskuteras 
fram för att lösa problemet. Diskussionerna kan ske i par, grupp eller helklass, och för att testa 
strategier laborerar eleverna med konkret material. Dessa diskuteras sedan för att komma fram 
till vilken som var bäst osv. Efter detta kan eleverna få reflektera själva om problemet och de 
olika lösningsstrategierna.40Att arbeta kreativt kan ofta förknippas med nybörjarundervisning, 
vilket kan förklara den låga statusen. Det är där det måste ske en förändring anser Malmer.41 
 
 
2.4.1 Forskning om kreativitet 
Malmer har i sin litteratur skrivit om psykologen Howard Gardners upptäckt. Han har under 
en tid studerat flera barns lekar, teckningar och sagor. Gardner har kommit fram till att 
kreativiteten utvecklas mycket i den tidiga barndomen och att den är som störst vid sju års 
ålder. Under denna period utvecklar barn sitt bildspråk och kombinerar former och färger på 
nya kreativa sätt. Gardner har likväl kommit fram till att denna utveckling avtar vid 
skolstarten. Detta beror på hur vuxna bemöter barn. Om en femåring målar en sjö röd skulle 
de vuxna uppmuntra detta till skillnad mot om en sjuåring skulle göra på samma sätt. Flera 
psykologer tillsammans med Gardner har kommit fram till att barn idag uppmuntras till att 
utveckla avancerande färdigheter vid en viss ålder som skulle ha väckt åtlöje för några år 
sedan.42 Barn gör som vuxna säger och gör, och de tolkar deras signaler tidigt och vill gärna 
göra rätt. Forskarna har även kommit fram till att barnens färdigheter har större samband med 
erfarenheterna än med deras ålder. Uppfostringsmetoder och undervisningsmetoder kan vara 
av stor betydelse för inlärningen och barns utveckling. Gardner menar att det är inte hur 
intelligent du är som det handlar om, utan om hur du är det.43 
     En annan man inom psykologin, Piaget, har grundtankar om barns mentala utveckling. De 
kolliderar dock med Gardners resultat.  Piagets menar helt tvärt om, att utvecklingen helt är 
knuten till barnens ålder. Forskarna i Gardners grupp menar att Piaget i sin forskning tog 
hänsyn till barns förmåga att använda logiskt tänkande och resonemang och i det 
sammanhanget ignorerade det kreativa området.44 Flera forskare har dock på senare år 
framhållit värdet av att elever får arbeta strukturellt med konkret material i matematiken. En 
forskare, vars namn är Freudenthal, påstår att de yngre barnen endast kan uppfatta antal om 
objekten är ordnade i en struktur. En annan forskare vars namn är Werner, anser att strukturen 
också underlättar taluppfattningen och att barn utgår ifrån helheten i deras spontana 
tänkande.45 
 
 
2.5 Pedagogens inställning och roll till undervisningen 
Den ryske psykologen Vygotsky menar att språket har en stor roll för tänkandet och 
medvetandet. Följande citat som är hämtat från Malmers bok säger en hel del om hur vi 
pedagoger kan tänka i vår roll. Hur tänker barn när de räknar? Tänker barn hur de räknar? 
Tänker du på hur barn räknar? Räknar du med hur barn tänker?46 
                                                
38 Kronqvist, Malmer s.88 
39 Gudrun Malmer Bra matematik för alla ( Studentlitteratur, Lund, 1999), s.93 
40 Berggren och Lindroth, 2004, s. 115 
41 Malmer, 1999 s. 92 
42 Malmer, 1990 s. 18 
43 http://larstilar.cfl.se/sid=1351&print=1 
44 Malmer, 1990 s. 18 
45 Malmer, 1990 s. 29 
46 Malmer, 1990 s.17 
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     Det har stor betydelse hur pedagogens egna attityder och förhållningssätt är till 
matematiken och för dess undervisning. Likaså hur pedagogen ser på sin egen kompetens 
samt sina egna erfarenheter av matematikundervisning.47 Även pedagogens inställning och 
attityder till eleverna är avgörande. Om pedagogen känner sig trygg i sin roll som lärare 
lockas elevernas varierande resurser fram mycket bättre och enklare. 
     En pedagog skall hjälpa till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevernas 
inlärningsprocess. Eftersom matematikundervisningen ska ta tillvara på elevernas nyfikenhet 
och fantasi samt att deras logiska tänkande ska utvecklas måste pedagogen arbeta med att 
goda förutsättningar skapas. Pedagogen måste se till att eleverna får träna sig på att använda 
enkla och effektiva hjälpmedel. 
     Att arbeta laborativt och undersökande är viktigt. Det är just den första inledande delen 
som brukar vara det svåra med att undervisa kreativt anser Malmer. Men när pedagogen väl 
har börjat med undervisningssättet upplever den det inte som så svårt som den innan trott och 
ansett.48 
     Det är viktigt att pedagogen reflekterar mycket.  Detta innebär att läraren måste komma till 
insikt om varför hon tänker som hon tänker. En reflekterande pedagog vill försöka utveckla 
och förbättra sin undervisning. Följande citat från Ahlberg säger en hel del om det. Den 
reflekterande läraren strävar efter att skapa mening och förståelse i en problematisk situation 
och prövar olika sätt att förstå situationen.49 
      Genom att pedagogen observerar och samtalar med eleverna leder det till mer medvetna 
val när det gäller planering av undervisningsinnehållet. Även genom varför en viss situation 
uppstått, kan pedagogen komma fram till nya insikter och bättre planering till nästkommande 
undervisningstillfälle anser Ahlberg.50 
     Som undervisande pedagog i matematik är det viktigt att de uppfattningar som finns om 
matematik och matematisk kunskap i vårt samhälle uppmärksammas. Exempelvis varför en 
del elever inte har förmågan att lära sig matematik hur mycket de än försöker. Samhällets 
åsikter om matematiken påverkar människors inställning av hur bästa möjliga 
matematikundervisning bör vara. Därför kan det vara svårt för de pedagoger som arbetar med 
matematiken på ett annat sätt än den som elevernas föräldrar själva blev undervisade på. Detta 
gäller framförallt när undervisningen inte följer en lärobok. Att inte eleverna räknar varje sida 
i matematikboken kan vara en katastrof för föräldrarna enligt Ahlberg. Det gäller här då att 
informera och föra en diskussion med föräldrarna om sitt undervisningssätt. Det är inte alltid 
det hjälper för att ändra föräldrars föreställningar och inställning men det kan vara en bit på 
vägen. Att låta föräldrar vara med i undervisningen kan däremot ge dem en bättre förståelse. 
     Enligt Ahlberg så mäter inte de traditionella begåvningstesten som finns idag människans 
kreativitet, nyfikenhet och intresse. Det är dessa områden som betyder mycket mer för hur 
människan lär sig och använder matematiken.51  
     För att eleverna ska upptäcka lust, glädje, fascination m.m. i matematiken måste 
pedagogen själv uppleva matematiken som sådan, anser Berggren och Lindroth. Det är ett 
mycket viktigt steg för matematikundervisningen.52 
 
 
 
 

                                                
47 Nämnaren NCM 2000, s. 10 
48 Malmer, 1990 s. 7f 
49 Nämnaren NCM 2000, s.12 
50 Nämnaren NCM 2000, s. 19 f 
51 Nämnaren NCM 2000, s. 19 f 
52 Berggren och Lindroth 1997, s. 16 
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2.6 Styrdokumenten i matematik för Sverige och Sydafrika 
 
 
2.6.1 Den svenska kursplanen i matematik 
I den svenska kursplanen för matematik står det under ämnets syfte och roll att: 
 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik 
som behövs för att fatta välgrundande beslut i vardagslivets många valsituationer, 
för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna 
följa och delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god grund 
för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt lärande. 
   Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven insikt 
i  ämnets historiska utveckling, betydelsen och roll i vårt samhälle. Utbildningen 
syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjlighet att kommunicera 
med matematikens språk och uttrycksformer. Den skall också ge eleven möjlighet 
 att upptäcka estetiska värden i matematikens mönster, former och samband samt  
att uppleva den tillfredställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa 
problem. 
    Utbildningen i matematik skall ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera 
matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande  
efterförståelse, nya  insikter och lösningar på olika problem. 53 

 
Att elever i största utsträckning ska ges tillfälle att formulera och lösa matematiska problem är 
något som betonas starkt i kursplaner världen över. Det är mycket viktigt att elever får 
diskutera, värdera och bedöma olika typer av information, vilket är tydligt uttryckt i den 
svenska kursplanen i matematik. Undervisningens innehåll i kursplanen är indelad i två olika 
mål. Det ena handlar om ”mål att sträva mot”, som innebär mål för skolan och pedagogernas 
arbete. Den andra handlar om ”mål att uppnå” som innebär vilka lärdomar som eleverna ska 
ha fått med sig i slutet av årskurs fem och årskurs nio.54       
     Det är viktigt att undervisningen i matematik ger en positiv känsla för alla elever. 
Matematikundervisningens innehåll och genomförande är det som enligt Berggren och 
Lindroth påverkar elevens inställning.55 
     Det är pedagogen som bestämmer hur undervisningen ska genomföras, kursplanerna ger 
inga direkta anvisningar på det. Det är skolledningen, pedagoger och elever som ansvarar för 
undervisningen har skolverket skrivit i sin kvalitetsgranskningsrapport.56  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
53 Skolverket, Kursplanen i matematik 
(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&id=3873&extraId=
2087), 2007-09-20 
54 Nämnaren, NCM, Matematik från början (Kungälv, 2000), s.18 
55 Per Berggren, Maria Lindroth, Positiv matematik (Ekelunds förlag AB, 2004), s. 7 
56 Skolverket,2003 s.11 
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2.6.2 Den sydafrikanska kursplanen i matematik, Curriculum 2005 
Den Sydafrikanska skolans läroplan, Curriculum 2005, innehåller fem mål som eleverna ska 
ha uppnått innan de slutar årskurs nio. De handlar bl.a. om siffror, uträkningar, mönster, 
geometri och mätning. Följande citat är ur den sydafrikanska kursplanen i matematik för 
årskurs tre: 
 

 
Learning Outcome 1: 
Numbers, Operations and Relationships 
The learner will be able to recognise, describe and present numbers 
and their relationships, and to count, estimate, calculate and check with  
competence and confidence in solving problems. 

 
Learning Outcome 2: 
Pattern, Functions and Algebra 
The learner will be able to recognise, describe and represent patterns 
and relationships, as well as to solve problems using algebraic language  
and skills. 

 
Learning Outcome 3: 
Space and Shape (Geometry) 
The learner will be able to describe and represent characteristics and 
 relationships between two-dimensional shapes and three-dimensional  
objects in a variety of orientations and positions. 

 
Learning Outcome 4: 
Measurement 
The learner will be able to use appropriate measuring units, instruments  
and formulae in a variety of contexts. 

 
Learning Outcome 5: 
Data handling 
The learner will be able to collect, summarise, display and critically  
analyse data in order to draw conclusions and make predictions and to  
interpret and determine chance variation.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
57 http.www.wced.wcape.gov.za/ncs/grade3/matchs_g3.html 
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3 METOD 
 
 
Min undersökning genomfördes i en svart kåkstad i den östra kapprovinsen i Sydafrika. 
Kåkstaden byggdes upp under apartheidtiden, dit den svarta delen av befolkningen i staden 
intill tvingades att flytta. Enligt lagar som instiftades under apartheidtiden skulle raserna, vita, 
färgade och svarta bo åtskilda från varandra och utan tillstånd att vistas i en annan 
kommundel än sin egen. Idag bor det ungefär 15 000 invånare i kåkstaden, men det dör 
dessvärre nästan 20 människor varje vecka i hiv/aids. Fattigdomen syns tydligt i kåkstaden, 
det är ungefär 65 % av befolkningen som är arbetslösa, och invånarna bor mycket enkelt, de 
flesta plåtskjul har ersatts med enkla tegelhus. Husen är mycket små, oftast alltför små för 
familjen som bor där. Boningarna skänks av staten, och det ingår el och vattentoalett, men 
eftersom invånarna i kåkstaden är så fattiga har de inte råd att betala vare sig för el eller 
vatten.  
 
 
3.1 Urval 
Under min praktik på en skola i en traditionell svart kåkstad i Sydafrika valde jag 
slumpmässigt ut, en manlig och två kvinnliga pedagoger i 40-60 års ålder för mina intervjuer. 
Jag valde att använda mig av den kvalitativa metoden dvs. intervjua var och en med frågor 
som jag förberett innan, för jag tyckte att denna metod skulle passa min undersökning bäst. 
Genom metoden kunde jag muntligt förklara mina frågor vid intervjuven om de intervjuade 
inte skulle förstå dem. Pedagogerna undervisar i matematik på skolan som är en F-4 skola 
(förskoleklass till årskurs 4) där det går cirka 400 elever och där 12 pedagoger arbetar.  
      Pedagog A är en kvinna som har arbetat på skolan sedan år 1987. Hon är 57 år och 
ansvarar för en årskurs 3. Pedagogen trivs sådär med sitt yrke, hon känner sig trött och längtar 
till sin pension. Intervjun med pedagog A ägde rum i lärarens klassrum där eleverna var 
närvarande.  
      Pedagog B är en kvinna som har arbetat på skolan sedan år 1990. Hon är 58 år och 
undervisar i en årskurs 3. Hon trivs med sitt yrke, men även hon längtar efter sin pensionering 
Intervjun ägde rum ute på skolgården.  
      Pedagog C är en manlig lärare som har arbetat på skolan sedan år 1990. Han är 40 år och 
ansvarar för årskurs 3 och 4 på skolan. Han trivs mycket bra med sitt yrke och visar stort 
intresse för sina elever. Intervjun med pedagogen ägde rum i ett avsides rum.  
 
 
3.2 Intervjuguide 
Jag har använt mig av en intervjuguide (se bilaga 1) i min undersökning. Intervjuguiden är 
uppbyggd med huvudfrågor som handlar om begreppet kreativ matematik. Det rör sig om 
pedagogerna har hört talats om begreppet kreativ matematik, vad pedagogerna anser om 
arbetssättet, hur de arbetar med kreativ matematik och vad deras läroplan säger om 
arbetssättet. Innan intervjuerna berättade jag varför jag skulle intervjua pedagogerna. Mina 
frågor är formulerade på engelska och på så sätt att det inte går att svara ja eller nej på dem, 
detta för att få ett utförligare svar. Jag började intervjuerna med inledande allmänna frågor för 
att få ett mer personligt samtal.  
 
 
3.3 Genomförande 
Vid utsatta tiden under veckan träffades jag och de utvalda pedagogerna för sig, antingen i 
deras klassrum eller i ett enskilt rum. Intervjuerna varade i ungefär 15-30 minuter var. Alla 
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intervjuerna ägde rum på samma sätt, där jag intervjuade och spelade in intervjuerna med 
hjälp av en diktafon. Förutsättningarna blev inte desamma för alla intervjuerna när det gäller 
miljön och tiden på dygnet.  
 
 
3.4 Databearbetning 
När jag gjort mina intervjuer lyssnade jag på dem och renskrev dem direkt för hand. Senare 
gjorde jag om detsamma, fast jag renskrev frågorna samt svaren på datorn, för att få med 
exakt det som intervjuopersonerna sagt.  
 
 
3.5 Reliabilitet och validitet 
De svar jag fått av de intervjuade pedagogerna anser jag vara trovärdiga. Deras intervjusvar 
stöds av mina observationer av lärarnas arbetssätt under dagarna jag var på skolan. Då jag 
endast intervjuat tre pedagoger är jag medveten om att det inte går att generalisera. Svaren 
kan dock ha påverkats av att jag inte ställde några följdfrågor. Mitt resultat gäller endast de tre 
intervjuade synsätt om kreativ matematik.  
 
3.6 Etiskt förhållningssätt 
Jag har valt att inte återge de intervjuades rätta namn och inte heller vilken skola de arbetar på 
för att inte avslöja deras identitet. Innan varje intervju berättade jag för intervjuopersonerna 
om mina etiska förhållningssätt.  
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4 RESULTAT 
 
 
Det är utifrån intervjuerna på min praktikskola i Sydafrika som mitt resultat är baserat på. 
Mina intervjufrågor samt de intervjuades svar finns bifogade i detta arbete (bilaga 2). Jag har 
valt att ta bort de frågor och svar som inte är relevanta för undersökningen.  
 
 
4.1 Har du hört talats om kreativ matematik? 
På denna fråga svarade pedagog A och C att de har hört talats om kreativ matematik, medan 
pedagog B var osäker på begreppet. Hon svarade: [No I don’t think so…maybe…]. När jag 
förklarat innebörden av kreativ matematik visste hon vad det gällde.  Pedagog C visste 
däremot direkt vad begreppet innebar, han svarade: [Yes, when you talk about Creative 
mathematics I thinks it means to me when you find out some different methods to solve a 
problem and understand and talk how you did. You need to explain how you’ve  done]. 
 
 
4.2 Vad anser du om arbetssättet? Vad är det positiva och negativa med arbetssättet? 
Alla de intervjuade är eniga på denna fråga, de anser att kreativ matematik är bra. De tre 
intervjuade menar att ett kreativt arbetssätt passar alla individer. Pedagog C svarade följande: 
[Yes it’s only positive…because there minds must think what they do]. De menar att kreativ 
matematik även bidrar till att eleverna kan arbeta utifrån sin egen nivå och lösa problemen för 
sig själva, och att alla elever kan förstå bättre vad de gör genom att arbeta kreativt. Pedagog B 
framhåller att: […even the slowest can do on his own; he can work on his own].  
      Pedagog A tycker dock att nackdelen med kreativ matematik är att eleverna ibland kan bli 
förvirrade när de arbetar med ett konkret material: [If he uses the concrete material maybe 
sometimes he can get confused. But if he understands the problem then it’s nothing negative].  
Enligt pedagog B och C finns det inga nackdelar med arbetssättet. Pedagog C betonar istället 
att: [Creative things it’s only super. You know we all are individuals, and you think different, 
just like you and me are doing. So creative fits all people]. 
 
 
4.3 Hur arbetar du med alternativa undervisningsmetoder? Och hur ofta arbetar du 
med denna metod?  
På första frågan, om de arbetar med alternativa undervisningsmetoder, svarade pedagogerna 
olika. Pedagog A, B och C använder sig av olika undervisningsmetoder.  Pedagog A delar in 
sina elever i grupper där de får lösa ett problem tillsammans:  
[I group them, all my class in four groups. And they work together with a problem]. Medan 
pedagog B arbetar mycket med olika sorters stoff som eleverna plockar med när de får en 
uppgift textad på tavlan. Hon berättar följande: [The only materials we have here is things 
that have bin collected from people or natural things like stones. We use all things you can 
think of]. Pedagog C ger eleverna en uppgift som eleverna själva får lösa och visa pedagogen: 
[At first I give them a task. I walk around and se how they solve the problems. The learners 
show me some different criteria’s and I look how they solve the problem].  
    På frågan om hur ofta de arbetar med alternativa undervisningsmetoder svarade pedagog A 
att hon arbetar mycket sällan kreativt i matematiken, ibland bara när ett nytt område ska 
introduceras. Pedagog B svarade att hon bara arbetar kreativt på fredagar. [Especially in my 
class I do it only, the creative maths, only on Fridays in my class. Because it is Friday and the 
week is ending, they don’t have to work with the ordinary maths in books]. Det var dock en av 
pedagogerna som arbetar ofta med alternativa undervisnings metoder. Pedagog C svarade 
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följande att han ofta arbetar med kreativ matematik, nästan varje dag: [Almost often… Every 
day. It’s very important].  
 
 
4.4 Arbetas det med kreativ matematik på skolan? 
På denna fråga svarar alla de intervjuade att hela skolan arbetar kreativt. Pedagog C var dock 
lite tveksam till om alla lärare gör det, även om det är meningen att de ska arbeta kreativt i 
matematiken. [Yes all school should work with creative mathematics…everyone should work 
that way and I hope so]. 
     När jag frågade om de hade gått någon fortbildning i matematiken svarade de tre 
pedagogerna att de någon gång under sin arbetsperiod hade gjort det. Dock var det endast 
pedagog C som var positiv och tillfredsställd med utbildningen och har ett intresse för att 
utbilda sig mer inom matematiken. Han svarade följande: [I think it’s important to educate 
more because I want the best for my learners].  
 
 
4.5 Vad säger er läroplan om arbetssättet? 
När det gäller frågan om vad deras läroplan tar upp om kreativ matematik svarade pedagog A, 
B och C olika. Pedagog B är inte riktigt säker på vad läroplanen säger om arbetssättet. 
Pedagog A talar om de tre områdena i matematik som finns i läroplanen, siffror, livskunskap 
och språk, men pedagogen är osäker på om kreativ matematik tas upp: [Yes you se we have 
three areas in maths to work with. There are numbers, life skills and language..... I think the 
curriculum brings the creative up…I am not shore].  
     Medan pedagog C säger att läroplanen tar upp att matematik ska vara kul och kreativt för 
eleverna:[ … it says that maths should be fun and creative for the learners].   
 
 
4.6 Har ni en lärobok i matematik?  
På denna frågeställning svarar alla pedagoger att de har en lärobok i matematiken. Alla elever 
har dock inte tillgång till var sitt exemplar. Pedagog C svarade följande: [Yes, but not to each 
learners].  Det som är gemensamt för alla de intervjuade är att de kopierar sidor från olika 
läroböcker som finns på skolan. Pedagog A förklarar att: […I take and copy some pages from 
different books and give my learners. Every book doesn’t bring everything up, so I look in the 
different books we have in this school and take the things I think is good]. Eleverna får olika 
stenciler som handlar om olika områden inom matematiken som pedagogerna tycker är bra för 
eleverna. Alla pedagogerna tycker att deras lärobok är bra, men matematikböckerna tar inte 
upp allt som pedagogerna vill lära sina elever, därför använder de olika läroböcker. Pedagog 
A och B arbetar ofta, eller näst intill varje dag, med dessa ”böcker”, medan pedagog C 
försöker arbeta utan boken och mer kreativt istället.  
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
 
 
5. 1 Analys och diskussion av resultatet  
Syftet med min undersökning var att få reda på hur sydafrikanska pedagogers uppfattning är 
om kreativ matematik. Mitt undersökningsområde är förhållandevis nytt i Sverige och i 
Sydafrika är det troligtvis inte alls lika aktuellt. Att kreativ matematik ännu inte är ett 
vedertaget begrepp i den sydafrikanska skolan kan ha att göra med att läroplanen är ny och 
undervisningsmetoderna ofta är mycket traditionella, men det var ett utmanade ämne som jag 
var intresserad av att få veta mer om.  
     På min fråga om pedagog A, B och C kände till begreppet kreativ matematik, svarade alla 
att de kände till det. Pedagog C gjorde starkt intryck på mig med tanke på att hans svar 
stämmer bra överens med det som författarna nämner i litteraturen.  
 

Yes, when you talk about Creative mathematics I thinks it means to me when you 
                          find out some different methods to solve a  problem and understand and talk how  
                         you did. You need to explain how you done. It means that you have to use your  
                        mind  and come up with some conclusion. 
 
Pedagog C anser förmodligen på samma sätt som Malmer nämner i sin litteratur, att kreativ 
matematik är en handlingsmatematik som omfattar undervisning av Göra-Pröva och Tänka-
Tala.58 Det är även viktigt att eleverna får uttrycka sina tankar i ord. Eleverna kommer då i 
kontakt med sitt tänkande och sin medvetenhet om vad de vet och hur de vet det förtydligas. 
Inom kreativ matematik är språket en viktig del och ett nödvändigt medel.59 Detta arbetssätt 
tror jag gagnar elevernas förståelse. Jag minns själv min egen skolgång, då jag räknade sida 
upp och sida ner utan att direkt veta vad och hur jag gjorde. Den matematikkurs som jag läst 
nyligen på universitetet gav mig en helt annan bild av matematik och jag lärde mig väldigt 
mycket som jag inte tänkt på innan. En del självklara saker, men som jag aldrig fått någon tid 
till att reflektera över.  
      Att just pedagog C svarade på detta sätt tror jag har med att göra att han har vidareutbildat 
sig inom matematikundervisningen. Förutom sitt intresse till matematiken är han mycket 
positiv till sitt yrke, han vill ge så mycket till eleverna och har ett intresse av att utbilda sig 
mer. Följande citat tycker jag säger mycket om hans inställning:  

 
I think it’s important to educate more because I want the best for my learners.  

 
Pedagog C:s inställning stämmer bra in på Malmers tankesätt. Malmer menar att pedagogens 
kompetens och inställning till eleverna är avgörande för att undervisningen ska bli så bra som 
möjligt.60 Har pedagogen inget intresse för yrket eller eleverna, passar individen inte som 
pedagog. Det är likt andra yrken, fast då man arbetar med människor är det extra viktigt att 
intresse finns, för att eleven ska utvecklas. Pedagog A och B var inne på sina sista år som 
verksamma lärare, vilket troligtvis påverkar deras arbete. Pedagogen C är yngre och vill så 
mycket mer än de andra. Jag tror att pedagog A och B ser slutet av sin karriär och orkar inte 
fullt ut. De kan ha tappat intresset för sitt yrke som de hade när de började arbeta.  
      På frågan om vad pedagogerna tycker om kreativ matematik svarade alla tre intervjuade 
att de är positiva till arbetssättet. Det tyder på att de kanske kommer arbeta mer med kreativ 
matematik när deras skolsystem utvecklas. De sydafrikanska pedagogernas inställning är 
viktig och kommer troligtvis att påverka deras framtida arbetssätt. Även Malmer nämner i sin 
                                                
58 Malmer, 1990 s. 19 
59 Malmer, 1990 s.39ff 
60 Malmer, 1990 s.7f 
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litteratur att det har stor betydelse hur pedagogens egna attityder och förhållningssätt är till 
matematiken.61 Precis som Berggren och Lindroth anser så måste pedagogen själv uppleva att 
matematiken väcker lust, glädje, fascination för att eleverna ska känna och uppleva 
detsamma.62 Jag tror tyvärr jag haft otur med mina matematiklärare under mina år i 
grundskolan. Det var först på gymnasiet och nu på universitetet som ett större intresse 
skapades. Precis som författarna anser så smittar pedagogens lust av sig på eleven, vilket jag 
tror att mina lärare på senare år gjort. De har haft ett större intresse för matematik vilket har 
påverkat mig positivt.  
      De intervjuade pedagogerna i Sydafrika tänker delvis som jag själv gör om kreativ 
matematik, detta också i likhet med Malmers åsikt. Hon menar att kreativ matematik utmanar 
alla elever oavsett kunskapsnivå.63 Pedagog C svarade angående vad den tyckte om 
arbetssättet: 

 
Creative things it’s only super. You know we all are individuals, and you  
think different, just like you and me are doing. So creative fits all people. 

 
Jag håller helt och hållet med denna lärare, alla är vi olika och vi tänker på helt olika sätt. Om 
jag har 25 elever i min klass så uppfattar alla individer det jag förklarat på olika vis.  
      Den enda nackdelen med arbetssättet, som en av de intervjuade pedagogerna svarade mig, 
var att en del elever kan bli förvirrade av att arbeta med konkret material i 
matematikundervisningen. Detta har jag själv svårt för att förstå. Men det kan ha att göra med 
det som författarna Kronqvist och Malmer pekar på, nämligen att pedagogen själv måste veta 
vad som avses med materialet för att eleverna ska kunna använda det på rätt sätt. Vidare 
betonar Malmer betydelsen av att även eleverna är förtrogna med materialet.64 Detta vet jag 
själv av egna erfarenheter, det tar ett tag innan man vet hur vissa material ska användas, men 
när arbetssätten är inlärda underlättas arbetet och förvirringar undviks.  
     På min fråga om hur de arbetar med kreativ matematik syns pedagogernas olika 
erfarenheter och inställningar tydligt. Pedagog C som har en liknande inställning som 
litteraturen poängterar och således mest kunskap inom området, svarar hur han arbetar med 
kreativ matematik: 
 

 At first I give them a task. I walk around and se how they solve the problems. 
 The learners show me some different criteria’s and I look how they solve the 

                            problem. 
 
Enligt min tolkning liknar pedagog C:s undervisning det som Malmer pekar på vad gäller att 
ta vara på elevernas kreativitet och låta dem utveckla den på bästa sätt.65 Det är även viktigt 
som Kronqvist och Malmer framhåller, att eleverna får möjlighet att efter sin förmåga 
uttrycka sina tankar och upptäckter.66 Jag anser att om inte eleverna får uttrycka sina tankar 
och upptäckter inom matematiken så lär de sig inte heller att utveckla sin förståelse. Ett 
problem kan lösas på flera olika sätt, och det är viktigt att eleverna blir medvetna om det. 
Pedagog A svarade mig att hon grupperar klassen så de sedan i grupp får lösa problemet. 
Enlig Berggren och Lindroth är det genom kommunikation som strategier diskuteras fram för 

                                                
61 Malmer, 1990 s. 7f 
62 Berggren och Lindroth 1997, s.16 
63 Malmer, 1990 s.6f 
64 Kronqvist, Malmer s.88 
65 Malmer, 1990 s. 6f 
66 Kronqvist, Malmer 1993 s.128 
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att lösa olika problem. Författarna framhåller dessutom att diskussioner kan ske i par, grupp 
eller helklass och att diskussionerna leder fram till den bästa lösningsstrategin.67  
      När det gäller min fråga om hur ofta de arbetar med kreativ matematik svarade alla 
pedagoger olika. Det här tror jag också hänger ihop med hur utbildade pedagogerna är samt 
deras intresse för ämnet. Pedagog C arbetar med kreativ matematik nästan varje dag, medan 
Pedagog A använder sig av arbetssättet mer sällan, och bara då vid introduktion av nya 
områden i matematiken. Pedagog B beskriver sitt arbetssätt på följande vis: 
 
 
                        Especially in my class I do it only, the creative maths, only on Fridays in my  

class. Because it is Friday and the week is ending, they don’t have to work  
with the ordinary maths in books. 

 
Det är troligt att pedagog B har en brist i sin kunskap om arbetssättet. Läraren ser det mer som 
slappt arbete där eleverna eller pedagogen själv inte behöver anstränga sig. Vi ser på kreativ 
matematik på ett annorlunda sätt. Jag personligen anser att det är den kreativa delen i 
matematiken som kräver mest kunskap. Både eleverna, och pedagogerna, måste veta hur och 
varför de gör som de gör. Malmer framhåller i det följande något som jag tycker pedagoger 
alltid bör tänka på: 
 
  Hur tänker barn när de räknar? Tänker barn hur de räknar? 
         Tänker du på hur barn räknar? Räknar du med hur barn tänker?68 
 
Enligt min erfarenhet är det väldigt viktigt att läraren reflekterar över hur eleverna tänker i 
matematik. Vid just kreativ matematik kan pedagogen lättare se, förstå och följa elevens 
tankegångar anser jag.  
      När jag ställde min fråga om den sydafrikanska läroplanen tog upp kreativ matematik var 
det en sak jag reagerade på. Pedagog A, B och C var tämligen osäkra på vad deras läroplan, 
curriculum, innehöll. Det anser jag är synd eftersom läroplanen har många intressanta och bra 
punkter som exempelvis att eleverna ska känna igen och beskriva, strukturer och relationer i 
matematiken.   
      Jag hade även en fråga om kreativ matematik togs upp i styrdokumentet. Resultatet visade 
att pedagogerna inte alls visste vad som stod om arbetssättet i deras läroplan. Min egen 
tolkning av deras läroplan är att den tar upp några områden om kreativt arbete inom 
matematiken. Exempelvis så ska eleverna kunna beskriva karaktärerna och relationerna 
mellan tvådimensionella figurer, vilket jag anser är en stor del inom den kreativa 
matematiken.   
       Jag har efter denna resa kommit fram till hur mycket jag uppskattar den svenska 
läroplanen och kursplanen då den är till hjälp för elevens kunskapsutveckling. Det finns 
tydliga mål uppsatta som eleverna ska nå inom matematiken, men det finns även mål för 
skolan att sträva mot. Den sydafrikanska läroplanen tar bara upp vad eleverna ska uppnå, inte 
vad skolan ska sträva efter.       
      När det gäller frågan om de har en lärobok i matematiken visade det sig att de intervjuade 
pedagogerna har tillgång till varsin. Dock har inte eleverna tillgång till en egen. Det problem 
som Ahlberg nämner är den ensidiga undervisningen vi skapar då vi endast använder oss av 
läroboken i matematiken. Eleverna inser inte att matematiken är ett redskap som de kan ha 
användning av både i skolan och i vardagen, eftersom matematikundervisning i skolan ofta 
innebär att utföra enkla uppgifter i läroboken. Eleverna tröttnar på den ensidiga 

                                                
67 Berggren och Lindroth, 2004 s.115 
68 Malmer, 1990 s. 17 
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undervisningen och tror att matematik bara handlar om att räkna i boken.69 Detta påstående 
anser jag stämmer. Jag har själv sett detta ute i skolverksamheten. De pedagoger som vågat 
släppa taget om läroboken har fått elever vars tankebanor har utvecklats i matematiken. 
Eleverna tycker matematiken är roligare, intressantare och mer användbar. Detta problem är 
troligtvis också vanligt på min praktikskola i Sydafrika. Trots att de i Sydafrika inte har en 
bok vardera till eleverna, så har de samma problem. Att de kopierar sidor ur böckerna gör att 
de hela tiden är beroende av böckerna på samma sätt som vissa pedagoger är i Sverige. Dock 
tycker jag att läroboken skall vara ett komplement till det alternativa arbetssättet i 
matematikundervisningen. För jag tror att med stöd av lärobokens uppgifter kan eleverna 
lättare få förståelse för matematiken. 
 
 
5.2 Slutsats  
Troligtvis arbetar alla pedagoger oavsett världsdel olika med matematiken. Trots detta kan 
man se en likhet mellan de sydafrikanska pedagogernas variation av arbetssätt i 
matematikundervisningen och i de svenska pedagogernas sätt. De sydafrikanska pedagogerna 
som jag intervjuat är positiva till kreativ matematik, men bara pedagog C som gått 
vidareutbildningar ger en beskrivning som till stor del liknar det svenska synsättet på kreativ 
matematik. Den läraren arbetar mycket kreativt och har vågat släppa läroboken till en viss del.  
      Min tolkning av resultatet är att ju mer utbildning läraren har desto mer vågar han släppa 
läroboken inom matematiken och arbeta mer med kreativ matematik. Vidare tycker jag mig 
kunna dra en slutsats att pedagogens uppdatering inom ämnet bidrar till en mer kreativ 
undervisning. Men även som så mycket annat inom läraryrket, krävs det också ett stort 
intresse från pedagogens sida för ämnet och dens elever för att matematikundervisningen ska 
bli så kreativ och varierande som möjligt.  
 
 
5.3 Metodanalys och metoddiskussion 
När jag kritisk granskar min studie önskar jag dock att jag själv varit mer van och bekväm vid 
intervjumetoden. Då hade jag säkerligen fått fler och utförligare svar från de intervjuade. Jag 
följde min intervjuguide som den var, vilket kan ha sina nackdelar. Jag kände mig trygg med 
den, men eftersom min erfarenhet av att intervjua inte är stor så blev nackdelen att jag inte 
släppte den alls. Detta medförde att resultatet inte blev mer än mina huvudfrågor. Möjligtvis 
hade ytterligare intervjuträning behövts innan resan till Sydafrika.  
      Även det engelska språket var ett problem, både för mig och de utvalda pedagogerna. 
Engelskan som är mitt, och även de sydafrikanska pedagogernas andra språk, används inte så 
mycket i vanliga fall, vilket jag tror kan ha påverkat min undersökning. Dock är jag tacksam 
för att jag hade en diktafon till hjälp, det underlättade när jag skulle renskriva och förstå 
materialet.  
      Jag är ändå nöjd med mina frågor, de svarar på frågeställningen; hur sydafrikanska 
pedagoger ser på kreativ matematik. Jag har även formulerat frågeställningarna i intervjuerna 
så det inte kan svaras med ja eller nej. Det bidrog till att svaren blev mer reflekterande än vad 
ja-och nej-svar frambringar. Hade jag varit där en längre tid och hunnit observera mer hade 
säkerligen undersökningen blivit mer utförlig. Det är rimligt att anta att genom att byta 
intervjumetoden mot enkäter skulle undersökning ha bidragit till att pedagogerna fick svara 
mer utförligt och i lugn och ro.  
      Det skall påpekas att intervjuklimatet påverkar svaren. Förutsättningarna för intervjuerna 
var olika. Den intervjun som var i ett avsides rum fick jag ut mest av, de som var i, eller 
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utanför klassrummet, blev inte lika fokuserade för stunden. Även tiden på dygnet påverkade 
mina intervjuer. Under lektionstid var det svårt för pedagogerna att koncentrera sig, likaså 
efter arbetsdagen var pedagogerna trötta och okoncentrerade. Eftersom vi var fyra studenter 
från Sverige på min praktikskola och hade några dagar på oss att intervjua, tog jag de tillfällen 
som blev till förfogande.   
 
 
5.4 Vidare forskning 
Eftersom jag observerade att det Sydafrikanska skolsystemet låg mycket efter vårt egna i 
Sverige, skulle jag vilja åka tillbaka och göra samma undersökning om ett par år för att se 
skillnaden på pedagogernas tankesätt. På grund av deras brist i materiella och ekonomiska 
resurser så bidrar troligtvis detta till att deras utveckling inom skolan tar längre tid än i 
Sverige. 
     Det skulle vara intressant att intervjua pedagog C som redan nu enligt min mening innehar 
ett liknade synsätt som förespråkas i Sverige, och se hur han arbetar då. Eftersom pedagog A 
och B går i pension snart skulle det istället vara intressant att intervjua de nya pedagogerna 
som precis börjat arbeta och se hur de tänker och undervisar i matematik.     
     Jag kan tänka mig att kanske om några år har varje elev var sin lärobok i matematik när de 
istället skulle kunna spara de pengar genom att släppa taget om den. Kanske de nyutbildade 
pedagogerna kan påverka dem att arbeta mera med kreativ matematik?  
     Skulle jag få möjlighet så skulle jag dessutom vilja åka tillbaka snart och dela med mig av 
min kunskap inom matematiken och ta del mer av deras. Det skulle vara intressant att få 
möjlighet att vara på skolan ett bra tag och ha undervisning med eleverna och visa 
pedagogerna hur jag arbetar inom ämnet. Det skulle sedan vara fascinerande att intervjua dem 
och höra deras åsikt om min undervisning.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

1. My Purposes with the interview.   

 

2. Opening speech: 

     For how long have you been working here? 

     Do you work as a mathematic teacher? 

     Do you enjoy your work? 

     Have you any education?  For how long?  

 

3. Main Question:  

 

1. Have you heard of Creative mathematics? 

(Creative mathematic is when you work with practical assignments)  

o Have you heard of it? 

o What does it mean to you? 

o Have you tried this way of working? 

 

2. What do you think about this work procedure? 

o Advantage / Disadvantage? 

 

3. How do you work with your students in creative mathematics? 

o How often? In what way? Are there written instructions? 

o If not, do you think you work in a similar way? 

 

4. How does your school work with creative mathematics? 

o Is there any one else who works with creative mathematic? 

o Have you got any continuation course? 

 

5. What does your curriculum say about this work procedure? 

o Does it bring it up? 
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6. Do you have a textbook in mathematics? 

o What do you think about it? 

o Do your students have a book each? 

o Do they work a lot in it? 
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Bilaga 2: Intervjusvar från pedagoger i Sydafrika 
 
I = Intervjuaren 
R= Respondenten 
…= paus  
 
 
Pedagog A: 
 
I: Have you heard about Creative mathematics?  
R: Yes I have heard about it and you know sometimes I practise it with my learners. 
I: Have you tried this way of working? 
R: I have work with it when you introduce tense and units. You give them some sticks 
I: Ok... 
R: Each you see units and tense. You give them; you tell them that they must pick nine sticks. 
Those nine sticks are units. Then when you want the ten sticks you pick ten sticks. You make 
it, yes and then when you got 99 sticks and want go to 100 you must learn to pick one stick to. 
 
I: What do you think about this work procedure? Is there any advantage or disadvantage?  
R: It’s good because a child can handle the concrete situation and they can solve their 
problems for them self. 
I: So the advantage is… 
R: Yes it’s only positive because it gona help the child to understand the problem when it use 
concrete material.  
I: Is there any disadvantage with this procedure?  
R: If he uses the concrete material maybe sometimes he can get confused. But if he 
understands the problem then it’s nothing negative.   
 
I: How do you work with your learners in creative mathematics? 
R: I group them, all my class in four groups. And they work together with a problem. 
I: How often? 
R: Not often, sometimes when I introduce a new lesson 
I: Ok…Do you have any instructions? 
R: Yes I have some boxes talks…( en elev blir tillsagd att hämta mattelådan), a box in 
mathematics. 
I: Ok 
R: you see because it’s the end of the year I make my own revision. 
I: Are the learners doing this in groups? 
R: Yes in the four groups. 
I: Have you done this card by your self? 
R: Yes I have. 
I: That’s really good, a good tips for me to bring with me. 
 
I: How does your school work with creative mathematics? 
R: Yes all school work this way…everyone work... (en elev störde).  
I: Have you got any continuation curses in mathematics? 
R: Yes… (sa till eleverna att vara tysta). 
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I: What does your curriculum says about this work procedure?  
R: Yes you see we have three areas in maths to work with. There are numbers, life skills and 
language.  
We are using both language, English and there mothers talk in maths. I think the curriculum 
brings the creative up…I am not shore.  
 
I: Do you have a textbook in mathematics?  
R: Yes and I gona show you it now…it’s a good book it’s very good. 
I: So you think it’s good? 
R: Yes I like it…but you se, I take and copy some pages from different books and give me 
learners. Every book doesn’t bring everything up, so I look in the different books we have in 
this school and take the thing I like.  
I: Do you learners have one book each? 
R: No there are charring books in maths. I got 20 books and 36 learners in my class, so 
everyone can not have one each.  
I: Do they work a lot in it? 
R: Yes a lot, often because we copy the sides so everyone get a new everyday. And 
sometimes like I say before, I copy from different books in this school because of the different 
thing the books bring up.  
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Pedagog  B: 
 
I: Have you heard about Creative mathematics?  
R: No… 
I: It’s when you work with practical assignments. 
R: Ok...yes then I know it very well…you se I do that every Friday with my learners. 
I: Have you tried this way of working? 
R: Yes we tried when we do, when we solve some problems in maths. Each learner take some 
material and pick with. For example: I have 30 sheep and I must put them in 2 groups. Then 
the learners use the material and do it practical. The count and tell me what they are doing.  
 
I: What do you think about this work procedure? Is there any advantage or disadvantage?  
R: I think…yes the advantage is that even the slowest can do on his own; he can work on his 
own. Because if you tell him that he had 10 apples and he need 5 more he must think and 
count with the stones. Everyone understands more if they pick with materials. They 
understand the different ways and that’s advantages.  
I: So what is the disadvantage?  
R: I don’t think there is any disadvantage.  
I: Ok 
  
I: How do you work with your learners in creative mathematics? 
R: I work with materials. The only materials we have here is things that have bin collected 
from people or natural things like stones. We use all things you can think of. I work creative 
when there is a little bit problems in maths. My learners know that they can get the material 
any time they want if they think it difficult.  
I: How often? 
R: Especially in my class I do it only, the creative maths only on Fridays in my class. Because 
it is Friday and the week is ending, they don’t have to work with the ordinary maths in books. 
We like to have that on Fridays.  
I: Do you have any instructions? 
R: No I don’t have any instructions and sometimes I write them on the board.  
I: Do you have any instruction how you can work?   
R: Yes I do…I do use a book with some ideas to work in maths in the class. This is when I 
work creative, you see…my learners use the material and solve…and pick the problem.  
 
I: How does your school work with creative mathematics? 
R. Yes they do…because it’s a united school so that’s because 
I: Have you got any continuation curse? 
R: Not really, maybe one for 5 years ago but it doesn’t give me anything. We don’t have 
afford to go on courses. We don’t have money for that and there is not so much to go on.  
 
I: What does your curriculum says about this work procedure?  
R: Yes it’s says about it. But I don’t have it so I don’t know exactly what.  
 
I: Do you have a textbook in mathematics?  
R: Yes we do have some textbooks…but you se we have different books on the school and we 
all use them.  
I: Do you think it’s good? 
R: Yes they are...but the things I like and thinks it’s good for my learners is not in everyone 
book, so I copy the things I like from different books and use. 
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I: Do you learners have one book each? 
R: No they don’t have a book each, we are charring. They get stencils like today you did se 
that before. It was about diagrams today.  
I: So you copy to the learners? 
R: Yes I do and they keep them in a plastic bag.  
I: Do they work allot whit it? 
R: Yes almost everyday we have maths and work whit it. But like a said before, on Fridays 
it’s no paper.  
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Pedagog C: 
 
I: Have you heard about Creative mathematics?  
R: Yes, when you talk about Creative mathematics I thinks it means to me when you find out 
some different methods to solve a problem and understand and talk how you did. You need to 
explain how you’ve done. It important especially here in primary school. It means that you 
have to use your mind and come up with some collusion.  
I: Have you tried this way of working?  
R: Yes I do, I do it a lot (telefonen ringer) 
 
I: What do you think about this work procedure? Is there any advantage or disadvantage? 
R: Yes it’s only positive…because there minds must think what they do. So to me it’s only 
positive to learn with using creative.  
I: Is there any disadvantage? 
R: No it’s not. Creative things it’s only super. You know we all are individuals, and you think 
different, just like you and me are doing. So creative fits all people. (Telefonen ringer…) 
R: Sorry no more call 
 
I: How do you work with your learners in creative mathematics? 
R: At first I give them a task. I walk around and se how they solve the problems. The learners 
show me some different criteria’s and I look how they solve the problem.  
I: How often? 
R: Almost often… Every day. It’s very important. 
I: Do you have any instructions? 
R: Yes, and they are important to.  
 
I: How does your school work with creative mathematics? 
R: Yes all school work with sometimes creative mathematics…everyone should work that 
way.  
I: Have you got any continuation course? 
R: Yes and I’m still planning to educate me more. Because I want the M3. Now I only have 
the M2.  
I: In maths? 
R: No in maths I went on a course a year ago. I think it’s important to educate more because I 
want the best for my learners.  
 
I: What does your curriculum says about this work procedure?  
R: Yes the creative it’s important. Because the NCS says that the learners should do what they 
are able to do. You se in maths it’s every where. I have told the learners that when they are at 
home and they should cut bread to the family members its mathematics. And when they are 
taking water to do some tee must they think how much water to bring… it says that maths 
should be fun and creative for the learners.   
I: Do you have a textbook in mathematics?  
R: Yes but not to each learners. I copy pages that I think its good for them from different 
books on school. So we work whit paper instead of books.  
I: Do they work allot whit it? 
R: Yes, but I tried to work more creative like I says before. 
 
 


