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Sammanfattning 
 
Forskning kring matematikundervisning visar på att det finns ett behov av en förändrad 

matematikundervisning inom gymnasieskolan. Tidigare har undervisningen varit starkt 

inriktad på att eleverna ska utveckla färdigheter i att till exempel utföra beräkningar och 

förenkla algebraiska uttryck. Denna undervisningsform har gjort det svårt för många elever att 

knyta an matematiken till vardag och verklighet. Utifrån tidigare erfarenheter och tidigare 

bedriven forskning har vi fått en uppfattning om att kreativiteten många gånger saknas i 

matematikundervisningen. Denna studie syftar till att utifrån ett lärarperspektiv belysa 

kreativitet i matematikundervisningen inom gymnasieskolan. Som metod för att uppfylla 

studiens syfte har en kvalitativ forskningsintervju valts. Resultatet visar att alla de intervjuade 

lärarna ställer sig positiva till en mer kreativ matematikundervisning, där variation i 

undervisningen är central. Detta arbetssätt leder enligt lärarna till ökat intresse och förståelse 

för matematik hos eleverna. Resultatet visar dock också att det inte alltid är helt lätt att 

planera och genomföra en kreativ undervisning inom gymnasieskolans matematikkurser då 

brist på tid och idéer kan ge mindre utrymme för ett kreativt arbetssätt. Efter studiens 

genomförande ser vi en möjlig koppling mellan kreativitet och didaktisk kompetens. Genom 

att som lärare besitta en didaktisk kompetens kan en mer kreativ matematikundervisning 

skapas där lärare genom nyskapande utvecklar nya tankar och idéer och där 

matematikinlärning ses som en aktiv och kreativ process.  
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Förord 
 
Vi vill först och främst tacka respondenterna i denna studie som tog sig tid att svara på våra 
frågor. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ann-Margret Grewin för värdefulla synpunkter 
under arbetets gång. 
 
Författarna till denna studie vill även tacka varandra för ett gott samarbete. 
 
 
     
 
    Fredrik Berg & Sofia Olsson 
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1. Inledning 

Alla elever ska ha möjlighet att inskaffa matematikkunskaper för att lösa vardagsproblem och 

för att kunna förstå och granska information. Alltför många har tyvärr negativa erfarenheter 

av matematik då den upplevs som meningslös och svår att förstå. Av tradition har 

matematikstudierna varit starkt inriktade på att utveckla färdigheter i att utföra beräkningar, 

förenkla algebraiska uttryck och lösa ekvationer. I och med dagens läroplaner har 

förväntningarna på matematikämnet och tillhörande undervisning höjts. Fokus har nu skjutits 

mer mot en undervisningsform där eleverna ska skapa kunskaper kring tillämpning, 

kommunikation och problemlösningsförmåga (Skolverket 2002). Forskning visar på att det 

finns en önskan i dagens matematikundervisning, både ute i skolorna och bland forskare i 

matematikens didaktik, att se matematiken som ett kreativt ämne som är utvecklingsbart och 

som är en mänsklig konstruktion snarare än att se ämnet som någonting för alltid fastlagt 

(Hagland 2005). För att som lärare kunna bedriva en kreativ matematikundervisning måste 

hänsyn tas till begrepp som förståelse, sammanhang, nyfikenhet samt förmågan att resonera 

och kommunicera matematik (Skolverket 2002). I och med didaktikens framväxt har en större 

möjlighet för dagens lärare skapats att uppnå kursplanernas mål om att bland annat knyta an 

matematikundervisningen till elevernas verklighet. Genom att som lärare besitta en didaktisk 

kompetens kan en mer kreativ matematikundervisning bedrivas och på så sätt skulle större 

förståelse och lust att lära ämnet matematik hos eleverna kunna skapas. Det verkar dock som 

att elever i dagens gymnasieskola allt för ofta stöter på en enformig matematikundervisning 

(Arwand & Jovcic 2004). Som blivande gymnasielärare i matematik har vi ett intresse i hur 

matematikundervisning bedrivs och kan utvecklas. Trots förändringar som gjorts till dagens 

läroplan har vi utifrån våra tidigare erfarenheter av matematikundervisningen i 

gymnasieskolan fått en uppfattning om att många elever har svårt att se någon relevans i de 

matematikkunskaper de erhåller. Vi har en uppfattning om att dagens gymnasielärare i 

matematik måste ha ett mer kreativt synsätt på sin matematikundervisning för att på så sätt 

skapa meningsfulla sammanhang för eleverna. En mer kreativ matematikundervisning skulle 

också kunna bidra till att elevers förmåga att kommunicera och tillämpa matematik i 

vardagliga situationer vilket är en del i läroplanens och kursplanens mål.   
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår undersökning är att utifrån ett lärarperspektiv belysa kreativitet i 

matematikundervisningen. För att besvara vårt syfte ställer vi i vår studie följande 

forskningsfråga:  

 

Vilka föreställningar har gymnasielärare i matematik angående kreativitet i 

matematikundervisningen? 

1.2 Definition

Kreativitet handlar om förmågan att utveckla nya idéer. Kreativitetsbegreppet kopplas ofta 

ihop med det divergenta tänkandet vilket kännetecknas av idérikedom, flexibilitet, spontanitet 

och öppenhet. De flesta människor, i varje fall i viss utsträckning, har potential för att vara 

kreativa om de bara får i ordning på de resurser som främjar kreativiteten och vågar satsa på 

nya idéer och uppgifter. För att kunna tänka och handla kreativt krävs bland annat kunskap. 

Det gäller att ha goda kunskaper inom sitt arbetsområde (Evenshaug & Hallen 2001). 

 

Ordet kreativitet betyder: ”Nyskapande, psykologiska processer som leder till nya ideér, 

problemlösningar, tankar, teorier eller konstnärliga skapelser som är unika och användbara 

eller efterfrågade” (Aha 2005, s 258). Med begreppet kreativitet i matematikundervisningen 

avses i denna studie en undervisningsform där läraren genom nyskapande utvecklar nya 

tankar och idéer och där matematikinlärning ses som en aktiv och kreativ process. Genom 

nyskapandet anknyts undervisningsämnet till elevernas verklighet vilket enligt Skolverket 

(2002) är en viktig faktor för elevers kunskapsutveckling.  

1.3 Uppsatsens disposition 

Efter att inlett studien med att motivera och beskriva syfte samt forskningsfråga följer ett 

bakgrundsavsnitt. I detta beskrivs hur vi förankrat forskningsfrågan inom ett för studien 

relevant vetenskapligt område. Vidare följer ett metodavsnitt där val av metod och 

tillvägagångssätt beskrivs och motiveras. I detta avsnitt tas även begreppet etiska aspekter 

samt begreppen reliabilitet och validitet upp och diskuteras. I avsnittet resultatredovisning 

presenteras studiens resultat med tillhörande analys. Studien avslutas med en sammanfattande 

diskussion där forskningsfrågan besvaras och där resonemang kring resultaten förs och 

förslag till vidare forskning ges.       
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2. Bakgrund 
Detta avsnitt kommer att ta sin början i pedagogikämnets och didaktikens framväxt. 

Utgångspunkten tas i Tomas Englunds artikel ”Nya tendenser inom pedagogikdisciplinen 

under de tre senaste decennierna” (2004) som publicerats i Pedagogisk forskning i Sverige. 

Vidare presenteras ett teoriförankrat avsnitt där fokus kommer att ligga på några av de teorier 

som vi kopplar ihop med kreativitet i matematikundervisningen. Efter en inledande 

forsknings- och teoribakgrund kommer ett tydligare lärarperspektiv antas i avsnittet 

lärarrollen där en problematisering av pågående förändringar inom matematikundervisningen 

kommer att framställas. 

2.1 Didaktikens framväxt  

Under 1900-talets första del växte pedagogikämnet fram ur den filosofiska vetenskapen men 

det är psykologin med sin syn på individuella förutsättningar för utveckling och inlärning som 

snart skulle komma att dominera inom pedagogikämnet. Under 1950-1960-talet växte 

sociologin fram som hjälpvetenskap till pedagogiken. Sociologin sågs som en komplettering 

till psykologin. I metodologisk mening var det än så länge de kvantitativa metoderna som var 

framträdande inom den pedagogiska forskningen men de utmanades snart av mer kvalitativa 

metoder. Dessa kvalitativa forskningsmetoder som innefattar bland annat fenomenografi och 

etnografi växte fram under tidigt 1970-tal. Metoderna eftersträvade att producera kunskap 

genom ett mer problembaserat sätt än de tidigare kvantitativa metoderna gjorde (Englund 

2004). Det är först under 1980-talet som didaktiktankarna började etableras inom den svenska 

pedagogikforskningen vilket enligt Englund (2004) kom att bli en av de mest avgörande 

förändringarna inom pedagogikämnet. Didaktiken som växte fram fokuserar på 

innehållsfrågan vilket tidigare saknats inom pedagogikforskningen. Didaktikforskningens 

budskap var att alla blivande lärare skulle utbildas i didaktik. Här skulle frågor kring val av 

stoff i undervisningen samt hur stoffet skulle göras begripligt för eleven sättas i centrum. 

Eleven skulle därmed lättare kunna sätta stoffet i ett sammanhang som eleven förstår och har 

erfarenheter av (Englund 2004). Henry Egidius (2002) skriver i Pedagogik för 2000-talet att 

didaktik behandlar läran om val av undervisningsinnehåll och hanteringen av detta i 

klassrummet. Det didaktiska synsättet kan tillägnas i en skola där elever själva tar ansvar för 

sitt lärande med lärare som handledare och mentorer. Egidius (2002) definierar begreppet 

didaktik som:  
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En teori och forskning om vad man under vissa omständigheter och i olika sammanhang 

väljer för mål och innehåll för lärandet och hur man väljer att arbeta med innehållet samt 

varför man valt som man gjort (Egidius 2002, s 143-144). 

 

Här lyfter Egidius (2002) fram de tre viktiga frågorna Vad? Hur? Varför? i sin definition av 

didaktikbegreppet. Leif Östman (2000) och Arne Engström (1998) belyser dessa tre frågor 

och menar att de utgör den centrala utgångspunkten för didaktik genom att varje 

undervisningstillfälle bygger på ett antal val så som val av innehåll, organisering och 

undervisningsmetod.   

2.2 Teoretisk förankring 

Vi vill med detta avsnitt belysa några av de teorier som på ett tydligt sätt kan kopplas samman 

med kreativitet i matematikundervisningen. Teorierna ger stöd för en undervisningsform där 

läraren genom praktiska tillämpningar knyter an matematikundervisningen till elevernas 

vardag och verklighet. Vidare betonas vikten av att som lärare i undervisningssituationen utgå 

från elevernas tidigare föreställningar där samspelet mellan eleverna och mellan eleverna och 

läraren leder till ett aktivt skapande av nya kunskaper.   

2.2.1 Pragmatismen 

Pragmatismens uppstod under slutet av 1800-talet och anses vara en sanningsteori. Via 

pragmatismen kan svaret på frågor som ”Vad är sant?” och Vad har värde?” fås genom att 

tillämpa dem i handling. För att till exempel förstå begreppet ”energi” så görs det bäst genom 

att se hur det tillämpas i praktiken (Egidius 2002). Tankegången att tillämpa begrepp i 

praktiken är också central hos John Dewey och lade delvis grunden för hans experimentskola 

(Arfwedson & Arfwedson 2002b). John Dewey föddes 1859 och blev professor i filosofi, 

psykologi och pedagogik (Egidius 2000). Dewey startade i Chicago 1896 en experimentskola 

vars mål var att skola och samhälle inte skulle skiljas åt på samma sätt som tidigare 

(Arfwedson & Arfwedson 2002b). Dewey (1997) menar att lärandet i skolan ska gå hand i 

hand med det utanför skolan genom att det skall finnas ett fritt samspel mellan skola och 

samhälle. I stället för en skola avskild från samhället såsom en plats att lära sig läxor ville 

Dewey skapa en skola med sociala grupper där studierna skulle utgå från gemensamma 

erfarenhetsområden (Dewey 1997). Detta skulle uppnås med experimentellt innehåll och 

experimentella metoder, som i sin tur skulle bygga på basfärdigheter i läsning, skrivning och 

räkning (Arfwedson & Arfwedson 2002b). Verkstäder, arbetsrum och laborationer innebar för 

ungdomarna i skolan att umgänge, kommunikation och samarbete skapades. Detta utvidgade 
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känslan av att ingå i ett sammanhang vilket inte på samma sätt kunde uppnås i tidigare skolor 

(Dewey 1997). I Deweys skola fick lärare och elever roller där eleven var aktiv och lärde sig 

genom sitt sökande efter lösningar och genom utövandet av aktiviteter. Det är detta arbetssätt 

som har kommit att kallas ”learning by doing”. Lärarens uppgift blev här att stödja och hjälpa 

till genom att använda sina kunskaper på ett sätt som passar det givna tillfället. Dewey kallade 

sin form av pragmatism för instrumentialism eller experimentialism och menade att kunskap 

uppstår när vi prövar oss fram i arbete och handling (Arfwedson & Arfwedson 2002b). 

Arfwedson & Arfwedson (2002b) understryker att eleven enligt Dewey är en aktiv och 

sökande person som lär sig genom att vara aktiv. Läraren blir den som stödjer noterar och 

delar med sig av sin egen kunskap då denna behövs.  

2.2.2 Konstruktivismen 

Enligt Arne Engström (1998) är konstruktivismen, som hade ett starkt genomslag på 80-talet, 

den teori som har förankrat sig starkast inom matematikdidaktiken. Allt fler lärare som idag 

arbetar med matematikundervisning uppfattar sig som konstruktivister. Frågan om hur 

elevernas lärande i matematik ska underlättas på bästa sätt är ett centralt problem och i 

samband med detta har konstruktivismen vuxit fram som en stark teori inom 

matematikdidaktiken (Engström 1998). Teorin grundades på vetenskapsteoretisk filosofi. 

Inom denna syn på vetenskap anses det inte finnas någon sann eller objektiv kunskap utan 

bara teorier och mänskliga föreställningar om naturens egenskaper (Ekstig 2000). Företrädare 

för denna teori var Jean Piaget som kom att bli professor i filosofi och som haft stor betydelse 

för 1900-talets pedagogikutveckling. Han menar att kunskap ses som något som människan 

konstruerar. Konstruktivismen utgår från ett kognitivt tänkande som betyder att fokus ligger 

på de tankestrukturer som bildas i människan (Evenshaug & Hallen 2001). Engström (1998) 

skriver att i en konstruktivistisk kunskapsteori ses kunskap som något människan konstruerar 

utifrån sina egna erfarenheter där alla intryck tolkas genom tidigare kunskaper, erfarenheter 

och föreställningar. Det som, enligt Evenshaug & Hallen (2001), konstruktivismen framhåller 

som en viktig drivkraft är att människan är en nyfiken varelse som vill lära sig och förstå sin 

omgivning och därför aktivt söker kunskap och förståelse. Ekstig (2000) menar att, de inom 

mattematikdidaktikens centrala, konstruktivistiska tankarna fick en större plats i skolan när 

det började talas om elevens eget tänkande och förståelse. Uppfattningen om att elevens egna 

föreställningar var mycket viktiga var också väl förankrad i forskningslitteraturen. Detta ledde 

till att observationer, experiment och exkursioner kunde utformas som instrument för att 

eleverna skulle få en djupare begreppsförståelse. Elevernas egna föreställningar skulle nu 
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lyftas fram för att diskutera dem, utmana dem och utsätta dem för förhandling. Poängen med 

detta arbetssätt var att laborativ verksamhet, där undersökningar och praktiskt arbete är i 

fokus, och teoretiska genomgångar nu gemensamt medverkade till begreppslig förståelse hos 

eleverna (Ekstig 2000).  

2.2.3 Sociokulturellt perspektiv 

Den ryske psykologen och pedagogen Lev Vygotskij menar att lärandet driver den 

psykologiska utvecklingen och att kunskap konstrueras i samspelet mellan människor 

(Evenshaug & Hallen 2001). Vygotskijs syn på skapandet av kunskap sammanfaller inte med 

men kan sägas komplettera de konstruktivistiska idéer som idag är vida accepterade vad 

gällande matematikundervisning (Säljö & Wyndhamn 2002). Vygotskij är överens med 

Piaget om att barn är nyfikna och aktiva utforskare som är inriktade på att lära sig och 

upptäcka nya metoder och system. Vygotskij lade dock mindre vikt vid att denna aktivitet är 

något som barnen själva iscensätter. Han hade i stället fokus på att många av de upptäckter 

barnen gör äger rum inom ramen för ett dialogiskt samarbete mellan barnen och en annan 

människa, en kompetent vägledare. Via verbala instruktioner visar denne barnen hur de skulle 

kunna utföra en viss handling. Detta dialogiska samarbete sker inom ramen för vad Vygotskij 

kallar för den proximala utvecklingszonen. Denna zon betecknar det område som barnen har 

svårt att klara ensamma men som de löser med hjälp av vägledning och uppmuntran från 

andra och mer erfarna personer. Det är inom detta område som en intellektuell utveckling hos 

barnen kan förväntas. Därför är det enligt Vygotskij en viktig pedagogisk uppgift att agera 

inom denna utvecklingszon genom att stimulera barnen till aktivt samarbete med andra och ge 

dem hjälp och stöd för att klara av och behärska nya uppgifter (Evenshaug & Hallen 2001).   

 

Säljö & Wyndhamn (2002) betonar också att i ett sociokulturellt perspektiv på tänkande och 

lärande är det mänskliga språket centralt då det är genom att använda språket som individer 

kan argumentera och byta erfarenheter med varandra. Den pedagogiska konsekvensen av 

Vygotskijs syn på kunskapskonstruktion blir att läraren har stor betydelse som handledare av 

elevers lärande (Egidius 2002). Säljö & Wyndhamn (2002) skriver att det för läraren här 

bland annat handlar om att göra studerande förtrogna med olika diskurser. På så sätt får 

eleverna använda termer och begrepp relevanta för olika sorters sammanhang. Att tillägna sig 

ett begrepp i ett sociokulturellt perspektiv kan enligt Säljö & Wyndhamn (2002) förstås som 

en individs ökande förtrogenhet med begreppets innebörd och dess användningsområde. Även 

Evenshaug & Hallen (2001) talar om vikten av att läraren bör handleda eleverna för att på så 
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sätt ge dem möjligheten att i stor utsträckning påverka sitt eget lärande. Vidare är det även 

viktigt att pedagogen knyter an till det för eleverna redan kända för att förklara något. Genom 

att spinna vidare på något som redan intresserar eleverna bidrar det till att ett nytt intresse 

uppstår. På så sätt fångas elevers intresse och lust att lära upp Evenshaug & Hallen (2001). 

2.3 Lärarrollen 

Det är naturligtvis väldigt viktigt att bedriva en matematikundervisning där eleverna känner 

ett intresse för att lära men matematiken i dagens skola har ett problem som tycks vara 

globalt. Trots att skolämnet matematik anses ha hög status är det få elever som söker sig till 

matematikbaserade och matematikrelaterade utbildningar. Matematik är under de första 

skolåren ett omtyckt ämne men dalar snabbt i popularitet. Skolan lyckas inte få eleverna 

fortsatt intresserade av matematik trots att barn i tidig ålder visar intresse för det (Sandahl 

1997). Vi vill med detta avsnitt belysa problemet med att eleverna inte tycks behålla intresset 

för matematiken i de senare stadierna av sin skolgång. Vidare vill vi med detta avsnitt påvisa 

att det inom matematikundervisningen håller på att ske en förändring som har som mål att 

bibehålla elevernas matematikintresse. Det handlar om att lärare får stöd för förändring i 

nuvarande läroplan och kursplan och att dagens lärare genom didaktikens framväxt besitter en 

didaktisk kompetens.    

2.3.1 Pågående förändringar inom matematikundervisningen  

Anita Sandahl, universitetsadjunkt i matematikdidaktik vid Linköping universitet, skriver i sin 

avhandling Skolmatematiken – kultur eller myt (1997) att lärarens roll i 

matematikundervisning länge har dominerats av att ge eleverna en struktur för arbetet och för 

tänkandet. Läraren har genom exempel visat eleverna metoder som kan användas för att lösa 

en viss typ av uppgift. Eleverna har därefter förväntats att reproducera dessa metoder för att 

på så sätt skapa ny kunskap. Till sin hjälp har läraren haft läromedel som beskrivit metoderna 

och bestämt de problem som kunde förväntas uppkomma. Resultat från en av studierna i 

Sandahls avhandling, där studenter på lärarprogrammet med inriktning matematik intervjuats, 

visar att matematik inte engagerar eleverna nämnvärt under deras skoltid och att de upplever 

matematiken skild från verkligheten. Några av studenterna i studien uttalar sig om tidigare 

upplevda erfarenheter från matematikundervisningen:  

 
Man såg inget sammanhang. Man gjorde det för att läraren sa si eller så. Varför skulle man 

lära sig något som man inte har användning av (Sandahl 1997, s 71). 
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Man satt i en bänk, jobbade i sin bok alldeles själv (Sandahl 1997, s 71). 

 
Visst har jag haft nytta av det jag har lärt mig i skolan. Jag skulle bara ha velat lära mig det 

på ett annat sätt. Ett sätt som känts meningsfullt under tiden och inte bara efteråt (Sandahl 

1997, s 71).   
 

Att lära sig matematik i skolan har enligt Sandahl (1997) varit, som ovan nämnda citat pekar 

på, att lära sig redan givna regler och att acceptera och lära sig de handlingar som redan finns 

inbyggda i systemet, det vill säga i läromedel och undervisningssätt (Sandahl 1997).  

 

I och med att matematikundervisningen har innehållit denna givna struktur har det gjort det 

lätt för läraren att planera undervisningen inom matematikämnet (Sandahl 1997). Arfwedson 

& Arfwedson (2002b) talar om en mönsterpedagogik som är lätt att använda i 

undervisningssituationen och menar att denna metod svarar mot traditionella skolmässiga 

förväntningar. Med mönsterpedagogik menas att eleverna får arbeta efter mönster, och som 

Sandahl (1997) uttrycker, lära sig givna regler. Arfwedson & Arfwedson (2002b) talar om att 

kritiker i modern tid menar att en så kallad mönstermetod leder till att eleverna blir passiva 

och osjälvständiga och att de får ett ensidigt reproduktivt tänkande. Sandahl (1997) menar att 

med åren har just denna struktur ifrågasatts och att lärare har känt ett behov av att förändra sin 

matematikundervisning. Hagland mfl (2005) menar att elever behöver uppleva omväxling i 

undervisningen. Fördelar med en strukturerad undervisning har dock varit att den har gjort det 

lätt för läraren att planera ämnet (Sandahl 1997). Hagland mfl (2005) påpekar att det inte 

alltid är så lätt för läraren att åstadkomma omväxlingen då svårigheter i planeringsstadiet kan 

uppkomma vad det gäller att hitta på problem och hur dessa ska introduceras. Arfwedson & 

Arfwedson (2002b) försvarar till viss del en strukturerad undervisningsform, så som 

mönsterpedagogiken, med att det finns elever som är mycket intresserade av att lära sig 

mönster för att lösa uppgifter och att denna pedagogiska form inte behöver vara tråkig. Trots 

dessa argument för och emot gällande matematikundervisningens struktur så menar Sandahl 

(1997) att ett av skolmatematikens problem är att den allt för mycket dominerats av ett 

ensidigt räknande. Egidius (2002) menar också att aktiviteter i skolan inte enbart får bli 

metoder och sätt för rutinmässig sysselsättning. Arfwedson & Arfwedson (2002a) tar också 

upp att elever tycker undervisningen blir tråkig om den blir allt för rutinmässig. Tidigare 

uppsatser (se Arwand & Jovcic 2004) som behandlat matematikundervisning har visat på 
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resultat som säger att eleverna väldigt ofta ställer sig positiva till mer variation i 

matematikundervisning. Sandahl (1997) talar om att en förändring från en tidigare 

rutinmässig undervisning till en undervisning innehållande mer variation är på väg genom de 

förändringar som finns i nuvarande läroplaner. Sandahl (1997) lyfter fram förändringar av 

kunskapsmålen i matematik med följande citat: 

 
Utbildningen skall utformas så att eleverna förstår värdet av att behärska grundläggande 

matematik och får tilltro till sin förmåga att lära sig och använda matematik (citerat i 

Sandahl 1997, s 122). 

 

Gymnasieskolans läroplan (Lpf 94) och tillhörande kursplaner i matematik samt 

programmålen för det naturvetenskapliga programmet belyser vikten av förändring från en 

ensidig mönsterinriktad matematikundervisning från lärarens sida till en mer varierad 

undervisning då eleverna genom sina studier skall: 

 
…skaffa sig en grund för livslångt lärande. Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, 

internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors 

kunskaper och sätt att arbeta. Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ 

och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra 

(Lpf 94, s 5). 

 

I programmålen för det naturvetenskapliga programmet går att läsa: 
 

Förmågan att förstå och använda matematikens begrepp är grundläggande. I förmågan ingår 

också förståelse av begreppens inbördes samband utifrån ett samspel mellan teoretiska 

kunskaper och olika matematiska aktiviteter där variation i undervisningen leder till 

fördjupad begreppsförståelse (skolverket 2006b). 

 

Kursplanen belyser att: 

 
Eleven skall: 

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och 

vald studieinriktning (skolverket 2006a).  

 

ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna tillämpa dem i 

vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen (Skolverket 2006a). 
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Ovan nämnda citat belyser det tidigare nämnda påpekandet (se sid 4) från Skolverket (2002) 

om att dagens läroplaner bidrar till att en undervisningsform där eleverna ska skapa 

kunskaper kring tillämpning, kommunikation och problemlösningsförmåga. I och med dessa 

förändringar i läroplan, programmål och kursplan räcker inte mönsterpedagogiken till för att 

uppnå målen i de nämnda styrdokumenten. Färdighetsövning måste alltså kompletteras med 

andra undervisningsmetoder och typer av arbetssätt. Matematikundervisning är för vissa 

lärare enligt Skolverket (2002) synonymt med lärobokens innehåll. Andra lärare ser 

undervisningen som en aktiv och kreativ process. För att stimulera gymnasieelever i deras 

matematiska kunskapsutveckling krävs ett undervisningssätt som knyter ihop teoretisk 

undervisning med praktisk tillämpning. Ofta anges läraren av elever som den absolut 

viktigaste faktorn för att få en ökad lust att ta in ny kunskap. Lärarens förmåga att engagera 

elever och anknyta undervisningsämnet till elevernas verklighet är viktiga faktorer för 

elevers kunskapsutveckling. Lärare som har denna förmåga utgår ofta från egna erfarenheter 

och bygger inte allt på läromedlet. Det är vidare viktigt enligt Skolverket (2002) att som 

lärare fånga upp nya kunskaper inom sitt ämnesområde för att sedan på ett variationsrikt sätt 

omvandla denna nya kunskap så att eleverna känner att de kan ta del av kunskapen på ett bra 

sätt. För lärarna handlar det mycket om att skapa meningsfulla sammanhang för eleven 

(Skolverket 2002). För att som lärare kunna utveckla elevers kunskap på bästa sätt och 

tillgodose de krav som finns beskrivna i läroplanen krävs det enligt Sandahl (1997) att 

läraren använder sig av de tidigare nämnda centrala frågorna inom didaktiken (se sid 7) Vad? 

Hur? Varför? Sandahl (1997) pekar här på att lärare bör besitta en didaktisk kompetens för 

att på bästa sätt kunna utveckla elevers kunskaper och uppnå kraven i nuvarande läroplaner 

och kursplaner.  

2.3.2 Den didaktiskt kompetenta läraren 

Ambitionen inom didaktikens forskningsområde är att ”identifiera, beskriva och förklara” 

(Östman 2000, s 66). Det handlar främst om val och dess konsekvenser samt vilka faktorer 

som styr valen. Det utmärkande med didaktiken som forsknings- och kunskapsområde är att 

den sätter utbildningsinnehållet i fokus (Östman 2000). Englund (1992) förespråkar i Önskas 

professionella lärare? Nja, helst didaktiskt kompetenta en didaktiskt kompetent lärare vilket 

innebär att läraren fokuserar och reflekterar över det sätt som hon/han kommunicerar 

kunskap. Som en kompetent didaktiker ska läraren kunna reflektera, kritisera och pröva det 

förmedlingssätt som används. Den didaktiskt kompetente läraren är problematiserande och 

prövande, öppen för nya vägar och har kunskap om konsekvenserna av handlingsval. 

 13



  

Ifrågasättande av det egna stoffet och att hela tiden reflektera över material och 

tillvägagångssätt är centralt. Att läraren vågar anpassa sin undervisning utefter eleverna, samt 

är kunnig om de konsekvenser som uppstår beroende på vilka didaktiska val som görs av 

läraren ses som viktiga faktorer för undervisningen. Vidare är det viktigt att läraren reflekterar 

över den specifika kontexten han/hon befinner sig i. Till exempel vilka är eleverna, och vad är 

deras bakgrund?  (Englund 1992). Östman (2000) skriver vidare om lärares didaktiska 

kompetens och lyfter fram två typer av problemformuleringar som har med lärarens 

undervisning att göra. Det handlar om frågorna; Hur skall vi göra? samt Vilka är våra 

alternativ? Den första frågeställningen innebär omedelbara beslut i lärarens arbete i 

klassrummet vilka grundar sig i lärarens praktiska kunskaper och erfarenheter. Skillnaden vid 

den andra problemformuleringen är att inga direkta svar här krävs. Här knyts svaren istället 

till teoretiska kunskaper. En didaktisk kompetent lärare i till exempel naturvetenskap har inte 

bara teoretiska kunskaper om till exempel naturen utan också kunskap om undervisning i 

ämnet och närliggande ämnen. Läraren har på samma sätt också praktiska kunskaper i ämnet. 

Genom att knyta ihop den teoretiska kunskapen med den praktiska skapas en kunnighet i att ta 

sig an och belysa problem i undervisningen från olika synvinklar. Läraren utvecklar på så sätt 

en förmåga att konkret lösa problem sedda i sina respektive sammanhang. Förmågan att som 

lärare kunna belysa problem i undervisningen från olika synvinklar är viktigt (Östman 2000). 

Englund (1992) påpekar att för att som lärare komma underfund med hur man till exempel 

ska kunna utveckla elevernas matematiska kunskaper är det viktigt att våga problematisera 

ämnet. På så sätt kan eleverna förstå vad det innebär för var och en att kunna använda 

matematiken i ett större perspektiv (Englund 1992). 

 

Hagland mfl (2005) skriver också om lärarens betydelse och belyser vikten av hur ett nytt 

moment inom matematiken bör introduceras. För eleverna blir denna introduktion själva 

inkörningsporten till kommande uppgifter. För läraren handlar det här om att alla eleverna ska 

kunna sätta igång med arbetet genom att de har fått en tydlig bild av de uppgifter som skall 

lösas. Hagland mfl (2005) påpekar dock att läraren vid introduktionsstadiet inte ska ge någon 

typ av lösningsanvisning på uppgiften. Även det sätt som läraren undervisar på får 

konsekvenser för eleven. När arbetet med det introducerade momentet är avklarat kan lärare 

gå vidare i sin undervisning genom nya didaktiska val. Hagland mfl (2005) ger här ett 

exempel där eleverna först får arbeta enskilt med uppgiften och sedan samlas i smågrupper, 

där de enskilda lösningsförslagen diskuteras och där man resonerar sig samman till 

gemensamma lösningar, som alla förstår och kan förklara. Fördelen med detta arbetssätt är 
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enligt Hagland mfl (2005) att varje enskild elev i lugn och ro får söka sig fram till en lösning, 

innan hon diskuterar problemet med kamraterna i en grupp.  

 

Bakgrundsavsnittet till denna studie visar på att det finns teorier som stödjer kreativitet i 

matematikundervisning. Avsnittet visar också på ett behov av en förändrad och mer kreativ 

matematikundervisning med ett varierat undervisningssätt som hjälper eleverna att se 

samband mellan matematiken och verkligheten. I detta sammanhang har lärarens didaktiska 

kompetens en viktig roll att spela. 

 

Vi kommer nu att gå över till studiens metodavsnitt för att beskriva hur denna studies 

undersökning genomförts och vilken metod som valts för att besvara studiens forskningsfråga 

som är: Vilka föreställningar har gymnasielärare i matematik angående kreativitet i 

matematikundervisningen? En redogörelse angående studiens tillvägagångssätt vad gäller 

urval och analys kommer att presenteras. Därefter behandlas och diskuteras begreppen etiska 

aspekter, validitet och reliabilitet.  

 

3. Undersökningens genomförande 
För att kunna utföra en bra undersökning med målsättning att besvara tillhörande syfte och 

efterföljande forskningsfrågor krävs enligt Holme & Solvang (1997) goda kunskaper inom 

metodlära. En metod är ett redskap som används för att lösa problem och komma fram till ny 

kunskap. Holme & Solvang (1997) tar upp de två olika metodologiska tillvägagångssätten, 

kvalitativa och kvantitativa, som används när en vetenskaplig undersökning ska genomföras. 

Det centrala inom kvalitativa metoder är att genom insamling av information ges dels en 

något djupare förståelse av det problem som belyses och dels en beskrivande bild av det 

sammanhang som studeras. Kvalitativa data har sin styrka i att de visar ett större sammanhang 

av situationen. En sådan bild möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och 

sammanhang. Kvantitativa metoder är mer strukturerade och formaliserade. Metoden präglas 

mer av kontroll från forskarens sida då det för respondenten inte ges utrymme för att ge 

samma beskrivande bild som vid en kvalitativ därför att frågorna ofta är mer strikt bestämda. 

Den kvantitativa metoden omvandlar informationen till siffror och mängder och genom 

statistiska tekniker kan generaliseringar göras (Holme & Solvang 1997). 
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3.1 Metodval 

Jan Trost (2001) pekar på att olika metoder kan vara till hjälp för undersökningen. Det viktiga 

är att välja den metod som passar bäst för det syfte och de frågeställningar som ligger till 

grund för undersökningen. För att uppfylla denna studies syfte ansågs kvalitativ intervju som 

metod fördelaktig på grund av att den på ett bra sätt ger möjlighet att fånga lärares syn på 

kreativitet i matematikundervisning. Kvale (1997) skriver att intervjun är en bra 

forskningsmetod då den möjliggör ett personligt samtal. Det är just den kvalitativa 

forskningsmetoden som kan ge en inblick i hur lärarna själva tänker och hur de resonerar. 

Forskningsintervjun är ett professionellt samtal som bygger på det vardagliga samtalet där 

intervjuaren vill ha en så exakt beskrivning som möjligt av en händelse eller en upplevelse. 

Forskaren lyssnar till vad människor själva berättar om sin livsvärld, hör dem uttrycka åsikter 

och synpunkter med sina egna ord. På så sätt får forskaren reda på personernas uppfattning 

om arbetssituationen och deras förhoppningar. Intervjun går utöver det spontana vardagliga 

utbytet av åsikter och blir ett sätt för intervjuaren att genom omsorgsfullt ställda frågor och 

lyhört lyssnande erhålla grundligt prövade kunskaper. Vid jämförelse med vardagens samtal 

kännetecknas forskningsintervjun bland annat av en medvetenhet beträffande metodologiska 

frågeformer, men även fokusering på det dynamiska samspelet som utvecklas mellan parterna 

under intervjun samt en kritisk uppmärksamhet på det som sägs är karakteristiskt för 

forskningsintervjun (Kvale 1997).  

 

Intresset för denna studie är att erhålla djupare information snarare än att i statistisk mening 

generalisera. I det fall att en kvantitativ undersökningsmetod som till exempel 

enkätundersökning, vilket enligt Sverke (2004) är den vanligaste källan till kvantitativa data, 

hade använts skulle resultatet eventuellt kunna generaliseras i högre utsträckning. Men den 

djupare förståelse samt lärarnas egna berättelser och erfarenheter som ligger i vårt intresse att 

undersöka hade kunnat gå förlorade. Ett ytterliggare argument mot enkät skulle kunna vara 

det bortfall man som forskare enligt Kvale (1997) kan råka ut för vid en enkätundersökning. 

Detta vill vi undvika då det kan bli svårt att få tag i tillräckligt många matematiklärare på det 

naturvetenskapliga programmet i den stad undersökningen genomförs. Kvale (1997) skriver 

angående den kvalitativa forskningsintervjun att forskaren kan få reda på människors 

uppfattning om den egna arbetssituationen genom att de själva berättar om sin livsvärld vilket 

passar bra utifrån vårt syfte.  
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3.2 Datainsamling 

Kvale (1997) skriver om förberedelserna inför en studie och belyser vikten av att skaffa sig 

kunskap om ett ämne eller område. Vidare är det viktigt att ha ett tydligt syfte med sin 

undersökning. Efter att kunskapen skaffats och syftet formulerats är det dags att avgöra vilken 

intervjuteknik som är lämplig för det undersökningen avser. I denna studie har en 

halvstrukturerad intervjuform används vilket enligt Holme & Solvang (1997) innebär att den 

varken är ett öppet samtal eller ett strikt frågeformulär. För registrering användes bandspelare 

vilket enligt Kvale (1997) är det vanligaste registreringssättet vid intervjuer. Kvale (1997) 

menar att genom användning av bandspelare kan intervjuaren koncentrera sig på ämnet och 

dynamiken i intervjun. Till denna studie har bandspelare använts för att full koncentration på 

det som respondenterna framförde skulle erhållas. Vi har på detta vis kunnat lyssna aktivt och 

ställa följdfrågor. Fördelarna med att använda sig av intervjuer för att samla in data är bland 

annat möjligheten till spontanitet och flexibilitet. Spontana svar kan av respondenten inte 

raderas på samma vis som denne kanske skulle kunna göra i en enkät och ersätta med mer 

”passande”, men mindre giltigt (Holme & Solvang 1997). Platsen för intervjuerna bestämdes i 

överenskommelse med respondenterna. Alla intervjuerna ägde rum på respondenternas egna 

arenor där de kunde känna sig bekväma. Fyra av intervjuerna genomfördes på de respektive 

lärarnas arbetsplats och en ägde rum i ett hem.  

 

Till intervjuerna har en intervjuguide arbetats fram. Då en intervjuguide skapas har forskaren 

en förförståelse angående vilka faktorer som anses viktiga för forskningsområdet och har 

därmed formulerat dessa i intervjuguiden. Innehållet i intervjuguiden skall täcka området som 

undersöks men forskaren måste inte följa denna strikt då det kan uppkomma nya viktiga 

aspekter under intervjusituationen (Holme & Solvang 1997). Innan denna studie genomfördes 

har vi varit på verksamhetsförlagd utbildning vid ett flertal gymnasieskolor. Den 

verksamhetsförlagda utbildningen tillsammans med genomgången av tidigare forskning har 

gjort att en god förförståelse angående kreativitet i matematikundervisningen kunnat erhållas. 

Med hjälp av denna förförståelse samt studiens syfte och frågeställning skapades en 

intervjuguide med huvudfrågor och underfrågor.     

3.3 Urval 

Urvalet då intervjuer skall genomföras är avgörande. Om fel personer väljs ut för intervju kan 

detta leda till att undersökningen inte besvarar syfte och frågeställningar (Holme & Solvang 
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1997). För vår halvstrukturerade forskningsintervju har vi valt att intervjua fem individer. Det 

är ett antal som ligger inom ramen av vad både Thomson (2002) och Holme & Solvang 

(1997) rekommenderar. Eftersom en bred förståelse inte eftersöks, där man kan dela in i 

grupper och generalisera, utan en fördjupad förståelse, där intresset ligger hos den 

intervjuades egna tankar har vi valt att inte intervjua fler. Det är också tidsramen som till viss 

del sätter stopp för fler intervjuer. I denna studie har gymnasielärare i matematik på det 

naturvetenskapliga programmet intervjuats. Att just naturvetenskapliga programmet valts är 

ett urval som grundar sig i att det är där vi förhoppningsvis själva kommer att jobba i 

framtiden. Från tidigare erfarenheter har också en uppfattning skapats om att den kreativa 

matematikundervisningen skulle behöva bli mer utbredd på de teoretiska gymnasiala 

utbildningarna. De fem matematiklärarna har också valts utifrån olika skolor. Detta gör vi för 

att det kan vara så, som Arfwedson & Arfwedson (2002a) beskriver, att lärare ibland jobbar 

på liknande sätt om de är verksamma på samma skola vilket kan tolkas som att dessa lärare 

har anammat den aktuella skolans undervisningstradition. Att välja lärare från olika skolor 

skulle i så fall ge ett något mer varierat urval. Av ekonomiska skäl kommer samtliga 

intervjuer att äga rum i samma stad.  

3.4 Analysförfarande 

Analysen har sammanställts tillsammans med resultatredovisningen för att erhålla en tydligare 

översikt. Analysmetoden som används kan anses vara en så kallad helhetsanalys. Vid en 

helhetsanalys väljs teman utifrån materialet och frågeställningar formuleras utifrån de teman 

som valts ut. Vidare analyseras intervjuerna utifrån de frågeställningar som skapats samt de 

delar utifrån materialet som anses vara av relevans (Holme & Solvang 1997). I denna studie 

genomfördes en grundlig genomläsning av materialet från intervjuerna för att finna olika 

teman att använda i analysförfarandet. Dessa teman valdes utifrån syfte och frågeställning. 

Vid granskningen av materialet kunde likheter samt olikheter i respondenternas svar 

urskönjas. Materialet har sedan granskats utifrån den tidigare forskning som presenterats. Vi 

vill påpeka att en medvetenhet finns hos oss att den första frågan i intervjuguiden till slut blev 

ett av de teman som presenteras. Detta såg vi som relevant då svaren på flera av de andra 

frågorna också kunde knytas till detta tema. Vi har medvetet börjat samtliga intervjuer med att 

ställa den första intervjuguidesfrågan. På så sätt leddes enligt oss respondenterna på ett bra 

sätt in i ett samtal angående kreativitet i matematikundervisningen.       
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3.5 Etiska aspekter 

Holme & Solvang (1997) betonar att respekten för medmänniskor är en grundläggande 

förutsättning för samhällsforskning. Vetenskapsrådet (2003) talar om det så kallade 

forskningskravet som handlar om att forskningen är berättigad att bedrivas då den är 

nödvändig för både individ och samhälle och deras utveckling. Denscombe (2004) menar att 

det dock är viktigt att forskaren inte bara tar hänsyn till vad som är möjligt att göra ur 

forskningsmetodologisk mening utan även tar hänsyn till vad som bör göras forskningsetiskt 

sett. Vidare talar Vetenskapsrådet (2003) om att forskningskravet måste vägas mot det som 

kallas för individskyddskravet. Enligt detta får ingen individ utsättas för någon typ av skada 

eller på något sätt kränkas. Kvale (1997) påpekar vikten av att säkra konfidentialiteten, det 

vill säga att data som identifierar undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. Detta 

kallar Vetenskapsrådet (2003) för konfidentialitetskravet och menar att konfidentialitet och 

sekretess ligger nära varandra. Om uppgifter av etisk känslig karaktär om deltagare ska 

användas bör forskaren och de som har tillgång till uppgifterna skriva på en förbindelse om 

tystnadsplikt. Det är även viktigt att tänka på att uppgifter som gör att individer kan 

identifieras ska förvara samt rapporteras på sätt att utomstående inte kan identifiera personen i 

fråga. Densombe (2004) talar om vikten av att den undersökta personen ger sitt informerade 

samtycke. Detta betyder att informanten får all väsentlig information om studien och är 

medveten om frivilligheten i sitt deltagande.  

 

Vetenskapsrådet (2003) menar vidare att det handlar om att forskarens bedömningar och egna 

ansvar är centralt och att de forskningsetiska principerna ska fungera som normer och ledning 

i olika forskningsetiska ställningstaganden som forskaren ställs inför. Kvale (1997) 

understryker att det är väldigt viktigt att forskningsetiska frågor tänks igenom under hela 

forskningsprocessen och författaren uttrycker sig som att: 

 
Syftet med en intervjuundersökning bör inte bara gälla det vetenskapliga värdet av den 

eftersträvade kunskapen utan också vara att förbättra den undersökta mänskliga situationen 

(Kvale 1997, s 105). 

 

En väl genomförd intervju kan med andra ord inte bara vara en källa till ny kunskap utan kan 

också förbättra både den intervjuades situation och människor i liknande situationer (Kvale 

1997). 
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För att forskaren skall kunna studera människor krävs att den berättelse som individen delger 

forskaren inte redovisas ofullständigt. Vidare får inte anonymitet, konfidentialitet under inga 

omständigheter åsidosättas av forskaren. Den som intervjuas har rätt till att vara anonym och 

skall ha samtyckt till att delta (Holme & Solvang 1997). I denna studie har försök gjorts att så 

fullständigt som möjligt redovisa respondenternas svar. Anonymiteten hade i denna studie 

kanske kunnat vara högre om annan tid och plats för intervjuerna valts. Samtliga tillfrågade 

lärare fick information om att intervjuerna skulle handla om matematikundervisning och om 

att deras deltagande var frivilligt.     

3.6 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet innebär huruvida samma datainsamlingsmetod skulle ge samma resultat vid ett 

senare tillfälle (Holme & Solvang 1997). Kvale (1997) skriver angående reliabilitet att det är 

ett mått på tillförlitligheten av undersökningsresultaten och att reliabilitet även handlar om 

noggrannheten i intervjuerna och dess kvalitet. Ett problem vid genomförandet av intervjuer 

är att uppnå en hög tillförlitlighet, reliabilitet i undersökningen då det är en mängd faktorer så 

som till exempel fel på tekniska hjälpmedel eller oklarheter i frågeformuläret som kan 

påverka undersökningen. Andra faktorer som kan påverka tillförlitligheten är intervjuaren och 

miljön där intervjun äger rum (Svenning 2003). Reliabiliteten har inte samma centrala plats i 

kvalitativa studier som i kvantitativa studier. Detta kan bero på att syftet med de olika 

metoderna varierar, då syftet med den kvalitativa metoden är en djupare förståelse av det 

undersökta. Den statistiska representativiteten är inte i fokus på samma vis som i en 

kvantitativ studie (Holme & Solvang 1997). Kvale (1997) belyser angående reliabilitet att ett 

problem med intervjuundersökningar är ledande ställda frågor och följderna av dessa. ”Beror 

inte intervjuresultatet på att frågorna varit ledande?” (Kvale 1997 s 145). Författaren påpekar 

dock på att ledande frågor kan vara nödvändiga i många sammanhang. Användningen av dem 

beror på undersökningens ämne och syfte. Vad det gäller reliabiliteten i denna studie finns 

möjligheten att ett annat resultat hade uppnåtts om andra respondenter hade intervjuats. På 

grund av vissa tekniska problem spelades inte en av intervjuerna in helt och hållet. Detta 

påverkar reliabiliteten i denna studie negativt. En följdfråga som uppkom vid samtliga 

intervjutillfällen var om de intervjuade skulle vilja jobba mer kreativt med sin 

matematikundervisning. Vi är medvetna om att detta kan ses som en ledande fråga men anser 

att den var relevant utifrån studiens syfte och frågeställning.       
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Validitet är ett komplicerat begrepp som i alla former måste knytas till begrepp och 

tolkningar. En undersökning är valid om den verkligen mäter det den avser att mäta och 

resultaten framträder som välgrundande och hållbara för kritisk granskning (Thomson 2002). 

Kvale (1997) talar om att valideringen vilar på forskarens hantverksskicklighet. Thomson 

(2002) menar att valideringen beror på förmågan hos den som genomför undersökningen att 

kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat. Svenning (2003) menar att frågorna 

som ställs i en intervju kan vara luddiga och svårbegripliga för respondenten. Författaren 

delar upp begreppet validitet i inre och yttre validitet. Inre validitet innefattar huruvida de 

frågor som ställs behandlar hela frågeställningen. Den yttre validiteten berör studien som 

helhet och möjligheten att generalisera resultatet till en vidare grupp utifrån det faktiska 

urvalet.  

 

Angående validiteten har vi i denna studie försökt att täcka så stor del av syftet samt 

frågeställningar som möjligt genom att ställa upp en intervjuguide där relevanta delar berörts. 

För att komma ifrån att respondenterna skulle uppfatta intervjuarnas frågor som luddiga och 

svårbegripliga gjordes en kortfattad beskrivning av intervjuns ämnesinnehåll innan intervjun 

påbörjades. Respondenterna har även givits möjligheten att tillägga information utanför de 

frågor som ställts. Intervjuarna har även ställt följdfrågor utanför intervjuguiden för att täcka 

hela det berörda området 

 

4. Resultatredovisning 
I detta kapitel ges en översikt över resultatet utifrån intervjuerna. Resultatet har sammanställts 

på så sätt att de fem respondenterna benämns som P1, P2, P3, P4, och P5. Numreringen är 

slumpmässigt utvald och har ingen annan betydelse än att åtskilja vilken respondent som 

uttryckt vad. I anknytning till varje tema av resultatredovisningen knyts ett stycke analys för 

att kunna erhålla en tydlig struktur. Denna studie avslutas med en sammanfattande diskussion 

där studiens syfte och forskningsfråga besvaras och där resonemang kring resultaten förs.  

4.1 Associationer och konkreta exempel  

Kreativitet i matematikundervisingen handlar enligt P2 bland annat om att läraren tar till sig 

idéer och vågar testa nya saker. P2 uttrycker det som ”Alltså man är lite mer flexibel och 

provar lite nya grejer” P3 och P5 lyfter fram att kreativiteten även kan tolkas som att eleverna 
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dels får tänka mycket själva men även att de får sitta och resonera i grupp där de då enligt P5 

får möjlighet att tillsammans diskutera och lösa matematiska problem 

 

Det visade sig att alla av de intervjuade lärarna associerade kreativ matematikundervisning 

med att låta eleverna göra andra saker än att bara räkna i matematikboken. P4 uttrycker ”Det 

gäller att inte göra samma sak hela tiden för då är det lätt att eleverna tröttnar.” P1 betonar 

variationen som en viktig del av den kreativa undervisningen:  

 
Räkna i boken, en del älskar ju det! Då måste de få göra det! En del hatar det, då måste de 

få göra annat också! Så man måste variera det, så alla får sin del. 

 

Det handlar enligt P1 om att variationen leder till att matematiken på så sätt blir mer praktiskt 

tillämpad för eleverna. P2 beskriver praktisk tillämpning som ett laborativt inslag i 

undervisningen där eget skapande blir centralt för elevernas kunskapsutveckling 

 

Exempel där eleverna fick använda Internet för att få fram den information de behövde för att 

lösa sina uppgifter togs angående konkreta exempel i en kreativ matematikundervisning upp 

av både av P1 och P4. P4 ger exempel inom statistik och lyfter fram statistiska centralbyrån 

som en bra hjälp. P1 beskriver hur eleverna med Internets hjälp skulle planera en resa. 

 
 …då skulle de ut på nätet …de skulle resa till tre olika länder…och så skulle de ta reda på 

vad det kostade, och så skulle de ta reda på tidsskillnader, för det handlade det om i matten.  

 

P1 associerar till kreativ undervisning genom att beskriva hur matematikundervisningen på 

många olika sätt kan sammankopplas med vardagen. Detta genom att till exempel låta 

eleverna gå till affären och ta reda på vad det skulle kosta att tillaga en egen grönsakssoppa. 

Här kommer moment inom matematiken som jämförelsepriser, bråkräkning och räkning med 

decimalform upp.  Ett stort avsnitt inom gymnasiematematiken är geometri som bland annat 

innefattar area och volymberäkningar. För att få denna del av matematiken relaterad till 

verkligheten ger P1, P2, P3 samt P4 en rad konkreta exempel. P4 talar om att låta eleverna 

mäta olika former och föremål i klassrummet. P3 beskriver hur undervisningen även kan ske 

utanför klassrummet och ger exemplet att eleverna får ta reda på om hela Örebros befolkning 

får plats på Stortorget. Vad gällande volymberäkningar så framkom även här praktiska 

exempel i beskrivandet av vad kreativitet i matematikundervisningen kan innebära. P3 
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berättar om en uppgift som givits eleverna där de ska ta reda på massan av en staty med hjälp 

av volym och densitetsberäkningar. P1 ger ett exempel där eleverna fick göra beräkningar på 

hur stor en ryggsäck skulle behöva vara för att få plats med ett visst antal förutbestämda 

föremål. P2 åskådliggör hur olika delmoment av matematiken kan kopplas samman genom 

en kreativ undervisning där praktiska och laborativa inslag har en central roll.   

 
 det skulle kanske kunna vara att om man har geometri då kanske man har en ekvation. Ja 

säg att man har en behållare med vatten, kanske en cylinder och så ska man hälla det i ett 

rätblock. Och då kanske man säger ”Vad blir höjden i rätblocket?” Och då kanske man låter 

eleverna göra detta först och mäta och sen försöker de räkna ut det och se om det blir 

samma. Det blir som ett litet experiment alltså. Jag skulle kunna tänka mig i matten att det 

skulle kunna vara något sådant. 

 

Här associerar läraren kreativ undervisning med att låta eleverna göra ett experiment för att 

sedan koppla det till teoretiska avsnitt i boken. P5 belyser här vikten av att exempel som dessa 

bör vara så pass enkla att alla elever kan hänga med från början men att problemlösningen 

också utvecklas till att bli mer avancerad för att på så sätt skapa nya utmaningar för eleverna. 

P5 tar också åter igen upp vikten av att eleverna får möjlighet att diskutera och resonera 

tillsammans för att finna lösningar. För lärarens del handlar kreativiteten om att enligt P5 inte 

bara ge eleverna en mall för att lösa vissa typer utan att mer inta rollen som handledare vid 

gruppdiskussionerna. P5 uttrycker att det som lärare handlar om att våga testa sina kreativa 

idéer i undervisningen.  

4.1.1 Analys 

Englund (1992) påpekar att en didaktiskt kompetent lärare bland annat är prövande och öppen 

för nya vägar. Detta sammanfaller med vad P2 associerar till ett kreativt undervisningssätt. P2 

talar vidare om att våga testa nyuppkomna idéer och vara flexibel i klassrummet. Även dessa 

tankar kopplas enligt Östman (2000) till lärarens didaktiska kompetens. P2:s uttalande är i linje 

med det Östman (2000) talar om angående lärarens didaktiska val i klassrumssituationen. 

 

P3 och P5 menar att kreativitet i matematikundervisningen innebär att läraren låter eleverna 

dels tänka mycket självständigt men även att de får möjligheten att diskutera sina tankar och 

idéer gruppvis. De båda respondenterna har här dels ett konstruktivistiskt synsätt på lärande 

där enligt Evenshaug & Hallen (2001) självständigt tänkande ses som en del i skapandet av ny 

kunskap. Ekstig (2000) menar att konstruktivismens styrka ligger i att just utgå från elevers 
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egen föreställningsvärld. När eleverna tillåts att tillsammans diskutera och lösa problem 

övergår lärandet till ett mer sociokulturellt synsätt på lärande. Evenshaug & Hallen (2001) 

understryker att det enligt Vygotskij är i det dialogiska samspelet mellan människor som 

kunskap byggs upp. Säljö & Wyndhamn (2002) talar också om ett sociokulturellt perspektiv 

och beskriver i det sammanhanget hur kunskap kan utvecklas genom argumentation och 

diskussion. Det som de båda respondenterna P3 och P5 här associerar kreativitet i 

matematikundervisningen med betonas också i läroplanen (Lpf 94):  
 

Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och 

lösa problem både självständigt och tillsammans med andra ( Lpf 94, s 5 ). 

 

Det respondenterna beskriver kreativitet i matematikundervisningen som är att låta eleverna 

göra något annat än att enbart jobba i sina matematikböcker. Att bara räkna i boken kan enligt 

de intervjuade lärarna alltså bli enformigt. Denna enformighet anser vi vara vad Egidius (2002) 

talar om i sammanhanget med att elever inte bara ska ges metoder så att de rutinmässigt kan 

lösa uppgifter. P1 belyser i detta sammanhang att en enformig undervisning kan leda till att alla 

elever inte blir tillfredsställda i undervisningssituationen. P1 anser även att variationen kan 

bidra med ett mer praktiskt tillämpat arbetssätt för eleverna där P2 menar att elevernas eget 

skapande är centralt. Respondenterna P1 och P2 är med praktiska exempel inne på det som 

Dewey med sin experimentskola, enligt Arfwedson & Arfwedson (2002b), betonade som 

viktigt i elevernas kunskapsutveckling. Englund (2004), skolverket (2002, 2006b) samt 

Sandahl (1997) belyser vikten av att matematiska problem och tillämpningar bör ha som syfte 

att sammankoppla matematiken med elevernas vardag och verklighet. P1 menar också att 

kreativ matematikundervisning innebär ett ökat inslag av praktiska moment i 

matematikundervisningen som på ett tydligt sätt kan kopplas samman med elevers vardag och 

verklighet. Respondenterna P1, P2, P3 samt P4 talar vidare om hur olika praktiska exempel 

också kan användas för att synliggöra teoretiska begrepp så som area, volym och densitet för 

eleverna. I Lpf 94 betonas att läraren i sin undervisning skall skapa en sådan balans mellan 

teoretiska och praktiska kunskaper som främjar elevernas lärande. Egidius (2002) menar att via 

den pragmatiska sanningsteorin kan teorietiska begrepp få en tydligare förståelse genom 

praktisk tillämpning. Tankegången att tillämpa begrepp i praktiken lade också delvis grunden 

för Deweys experimentskola (Arfwedson & Arfwedson 2002b). P5 anser att det är viktigt att 

uppgifterna som läraren presenterar är så pass enkla att alla elever kan hänga med från början 

men att problemet som skall lösas gärna får utvecklas till något som skapar nya utmaningar. 
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Hagland mfl (2005) skriver också att det är viktigt hur läraren introducerar ett moment. För 

läraren handlar det här om att alla eleverna ska kunna sätta igång med arbetet genom att de har 

fått en tydlig bild av de uppgifter som skall lösas. P5 menar här att läraren i en kreativ 

matematikundervisning många gånger skall inta rollen som handledare. Här kan P5 tolkas som 

att ha ett sociokulturellt synsätt på lärande. Evenshaug & Hallen (2001) skriver att Vygotskij 

menar att läraren bör handleda eleven och låta eleven ta ansvar för sitt lärande. P5 synsätt på 

kreativ matematikundervisning kan också kopplas till det Egidius (2002) skriver om att 

didaktiska synsätt i en skola innebär att elever och studenter själva tar ansvar för sitt lärande 

med lärare som handledare och mentorer. 

4.2 Svårigheter och fördelar 

Vid intervjuerna framkom att det finns såväl positiva som negativa aspekter på mer kreativitet 

i matematikundervisningen. Följande avsnitt kommer att delas upp genom att först redovisa 

vilka svårigheter som finns för att sedan redovisa de fördelar som de intervjuade lyfter fram i 

den kreativa matematikundervisningen.  

 

Vad gäller de svårigheter som kan framkomma vid ett kreativt arbetssätt påpekar P2, P3, P4 

tidspressen som de har på sig. P3 menar att tidspressen kommer till uttryck på så sätt att det 

kan bli svårt att hinna med alla moment som krävs för att eleverna ska uppnå kursplanens 

mål. Detta är något som även P2 uppmärksammat. P4 ser däremot tidsaspekten i 

lektionsplaneringen som en svårighet och säger:  

 
Jag har kanske bara 15 minuter att planera en lektion och då är det alldeles för lite för att 

kunna hitta på något annat än att gå igenom och låta eleverna räkna i boken. 

 

P1, P2 och P4 ser vissa svårigheter med en kreativ matematikundervisning i de senare 

matematikkurserna då det där är svårare att hitta konkreta exempel. P1 uttrycker: 

 
matte A, det är ju där man kan jobba med det mest… i B finns det lite man kan göra, men C 

och D blir för abstrakt för att jobba kreativt på det sättet. 

 

P2 tar upp en annan aspekt vad gällande svårigheter i de senare kurserna. P2 menar att 

eleverna fogar sig i den allt mer teoretiska matematiken och att läraren då inte tar sig tid till 

att bedriva en mer kreativ undervisning. ”Det blir mer teoretiskt. Det ju inte alltid att man tar 
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den tiden att leta efter något kul att göra.” Här menar P2 att teoretisk undervisning medför att 

läraren bara följer läroboken i sin undervisning. 

 

P2 ser ytterligare en svårighet med en mer kreativ matematikundervisning då det kanske kan 

uppkomma en kaosartad situation och ger följande exempel:  

 
det kanske inte är så att de är så seriösa…man kanske har en kortlek och de ska ta nån 

sannolikhet för att man drar två hjärter kort…och göra det kanske femtio gånger och se om 

de kan bekräfta det med teorin, eller tvärt om. Då kan det kanske bli så att de sätter sig och 

spelar kort. 

 

Det framkom i intervjuerna att samtliga respondenter uttrycker en vilja att jobba mer kreativt 

med sin matematikundervisning. Så här uttrycker sig tillexempel P4 när vi ställde frågan; 

Skulle du vilja jobba mer kreativt i din undervisning?  ”Ja absolut! Jag tror att det är 

jättebra.” P4 beskriver vidare vilka fördelar som en mer kreativ matematikundervisning kan 

föra med sig och säger: 

 
Jag tror verkligen att det finns många fördelar. Jag tror det handlar mycket om att eleverna 

får knyta an matematiken till verkligheten. Man får ju ofta frågan: Vad ska vi ha det här 

till? under mattelektionerna…Man kan riktigt se i ögonen ibland på en del elever att de helt 

plötsligt tycker att matten är jätte rolig vilket de kanske inte tidigare helt och hållet har 

tyckt.  
 

Fördelarna som P4 här ser handlar alltså om att med hjälp av en kreativ verklighetsanpassad 

undervisning förändras elevers inställning och känsla för matematiken. Samtliga 

respondenter har ett liknande synsätt gällande fördelar med kreativitet i 

matematikundervisningen. P1 berättar om en upplevelse där elevernas engagemang blir 

större och att eleverna med glädje själva uttryckte att ”Det här kommer vi att ha användning 

av”. P5 och P3 belyser också glädjen och säger att eleverna tycker att det är roligt när de får 

göra lite annat än att sitta och räkna i boken. P2 menar också att kreativitet från lärarens sida 

med laborativa inslag i undervisningen har en positiv inverkan på elevernas matematiska 

förståelse och säger 

  
Ja fördelarna tror jag helt klart är att eleverna förstår bättre vad de håller på med och att de 

kommer ihåg för att de själva har gjort det, inte för att de har skrivit uppgifter… Och då kan 

de säga Ja men det var ju det vi gjorde… när vi höll på och hällde vatten. 
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P2 menar här att eleverna själva blir mer säkra på att teorin stämmer när de själva får se att det 

fungerar i praktiken vilket skapar en större tro på den egna förmågan.  

4.2.1 Analys 

Tidspressen som respondenterna P2, P3 uttrycker kan tolkas som att den kreativa 

matematikundervisningen är mer tidskrävande i sitt utförande än att låta eleverna räkna själva 

i boken. P4 menar att svårigheten med den kreativa matematikundervisningen ligger på 

planeringsstadiet. De tre respondenterna som anger tidsaspekten som ett problem kan tolkas 

som det Hagland mfl (2005) påpekar vilket innebär att svårigheter kan uppkomma vid 

införandet av ett nytt problem.  

 

De svårigheter som P1, P2 och P4 tar upp angående svårigheter med kreativitet i 

matematikundervisningen i högre matematikkurser kan kopplas till det Sandahl (1997) säger 

att ett arbetssätt med en mer strukturerad undervisning gör det lättare för läraren att planera. 

Respondenterna P1, P2 och P4 talar om att det är svårt att hitta konkreta exempel och att få en 

variation vilket kan tolkas som ett problem som uppstår i planeringsstadiet. Att hålla sig till en 

traditionell och mer strukturerad undervisning blir alltså ett sätt att undvika dessa problem i 

planeringen. Hagland mfl (2005) betonar också detta med brist på variation som en följd av 

planeringsanknutna problem.   
 

Att en kaosartad situation kan uppstå kan tolkas som att eleverna inte har tillräcklig 

förförståelse inför uppgiften och på så sätt blir eleverna ointresserade och som P2 uttrycker, 

mindre seriösa. Hagland mfl (2005) beskriver ett arbetssätt där eleverna först får sitta enskilt 

och bygga upp en egen förståelse för uppgiften. Därefter diskuteras lösningarna gruppvis. 

Hagland mfl (2005) kan tolkas som att intresse och motivation byggs upp genom förståelse 

vilket skulle kunna innebära en lugnare situation vid olika typer av gruppuppgifter.    

 

P4 belyser fördelar genom att beskriva hur elevernas attityd till matematiken kan förändras 

genom att läraren genom ett kreativt arbetssätt ger eleverna möjligheten att upptäcka 

kopplingen mellan deras matematikkunskaper och verkligheten. Enligt Engström (1998) och 

Ekstig (2000) innebär den konstruktivistiska teorin att eleverna konstruerar sin kunskap 

utifrån sin vardag och verklighet. Det P1, P3 och P5 berättar om elevers engagemang och att 

de tycker det är roligt när de får göra lite annat än att bara räkna i sina böcker är linje med 
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Arwands och Jovcics (2004) beskrivning av elevers positiva inställning till variation i 

matematikundervisningen. De intervjuades utsagor kan tolkas som att det är positivt för 

undervisningen och elevernas lärande om de är engagerade och har roligt. Enligt Evenshaug 

och Hallen (2001) kan elevers lust att lära fångas upp genom att eleverna blir intresserade av 

den pågående undervisningen. Vidare tolkning av P1, P3, P5 kan vara att de menar att de kan 

fånga elevers intresse genom ett mer kreativt förhållningssätt i sin undervisning. P2 talar om 

en fördel med de laborativa inslagen som en del i det kreativa förhållningssättet i 

undervisningen vilket kan tolkas som att eleverna lär sig bättre via laborativa inslag i 

undervisningen. Enligt Arfwedson & Arfwedson (2002b) betonar också Dewey att kunskap 

uppstår när vi handlar och prövar oss fram vilket kan tolkas som ett laborativt arbetssätt.  

 

5. Sammanfattande diskussion 
Syftet med studien är att utifrån ett lärarperspektiv belysa kreativitet i 

matematikundervisningen. Frågeställningen handlar om vilka föreställningar gymnasielärare i 

matematik har angående kreativitet i matematikundervisningen. Resultatet i denna studie 

påvisar flera olika föreställningar hos de intervjuade matematiklärarna. Deras föreställningar 

handlar bland annat om variation i undervisningen och att möjliggöra eget skapande för 

eleverna. Det handlar även om att knyta an undervisningen till elevers vardag och verklighet 

samt att använda sig av praktiska exempel och experiment genom att som lärare vara öppen 

och våga testa nya idéer. Syftet med detta undervisningssätt är att knyta ihop praktik med 

teori samt att låta eleverna diskutera och resonera sig fram till lösningar av uppgifter. 

Svårigheter som framkom när de intervjuade lärarna talade om kreativitet i 

matematikundervisningen var problemet med att hinna med alla moment i kursen inom den 

angivna tidsramen. Ytterligare problem var svårigheter med lektionsplaneringen samt 

skapande av idéer för kreativitet i undervisningen gällande de senare matematikkurserna. 

Studiens resultat påvisar också att de intervjuades föreställningar även handlar om fördelarna 

med kreativitet i matematikundervisning. De fördelar som framkom var, enligt lärarna, bättre 

förståelse, större engagemang samt en positiv attityd till matematiken hos eleverna.    

 

Utifrån samtliga lärares uttalande samt i tidigare omtalad litteratur framkommer i 

undersökningen att kreativitet i matematikundervisningen tar sig uttryck i en varierad 

undervisning. Skolverket (2002) påvisar att variation i matematikundervisningen är viktigt för 

elevers kunskapsutveckling. Resultatredovisningen visar att variationen kan innefatta såväl 
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undervisning i form av föreläsningar och eget räknande i boken samt det som lärarna kallar 

för ”att göra något annat än att bara räkna i boken”. Detta ”andra” kan till exempel vara 

laborativt arbete, grupparbeten, gruppdiskussioner, problemlösning, experiment samt 

verklighetsrelaterade och praktiska uppgifter. I resultatredovisningen har vi sett sambandet att 

variation i undervisningen är viktigt dels för elevers kunskapsutvecklig men även för att 

utveckla elevernas intresse för matematik. Utifrån våra tidigare nämnda erfarenheter angående 

matematikundervisning saknas många gånger kreativiteten i matematikundervisningen. I 

inledningsavsnittet till denna studie lyftes det fram att det inom dagens 

matematikundervisning finns en önskan att se matematiken som ett kreativt ämne. Utifrån 

resultatredovisningen tycker vi oss också fått intrycket av att de intervjuade lärarna ser 

matematiken som ett kreativt ämne men att en önskan om att undervisa mer kreativt finns. 

 

Kreativitet har i vår studie definierats bland annat som att knyta undervisningen och ämnet till 

elevens verklighet. Att som lärare göra denna sammankoppling hör också till de 

föreställningar som lärarna har angående kreativiteten i matematikundervisningen. Att knyta 

matematikundervisningen till elevers vardag och verklighet ser vi som en mycket viktig del 

av kreativiteten i undervisningen. Vi menar i likhet med Skolverket (2002), och Sandahl 

(1997), att med hjälp av kreativitet i matematikundervisningen koppla samman matematiken 

till elevers vardag och verklighet ges eleverna en större förståelse för matematiska begrepp 

samt en ökad förmåga att sätta matematiken i för eleverna meningsfulla sammanhang. Flera 

av de intervjuade lärarna menar också att detta kreativa förhållningssätt är till fördel för 

elevernas matematiska förståelse, samt deras tilltro till den egna förmågan. 

 

En av lärarna belyser också att det finns elever som verkligen tycker om att arbeta med en 

lärobok och menar att variationen även här fyller en funktion. Det kan alltså för vissa elever 

bli för mycket av ”andra saker” såsom laborationer, grupparbeten och diskussioner, 

experiment och praktiska verklighetsrelaterade uppgifter mm. En ytterligare aspekt på att det 

kan bli för mycket ”andra saker” är det som lärarna uttrycker som en tidspress de själva har på 

sig. De ser här en svårighet då det är mer tidskrävande vid själva undervisningstillfället med 

dessa varierade och kreativa inslag. Vidare såg en av lärarna ett problem planeringsmässigt 

med avseende på tiden. 

 

Jämförs fördelarna och nackdelarna som respondenterna i vår undersökning gav uttryck för att 

en kreativ matematikundervisning kan innebära menar vi att fördelarna väger tyngre då dessa 
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är mer relaterade till elevernas intresse och deras förståelse för matematiken. Nackdelarna 

med kreativitet i undervisningen som framkom är mer relaterade till lärarens planering och 

genomförandet av undervisningen. Planerings och undervisningssvårigheter vad det gäller 

kreativitet i matematikundervisningen som uppkommer härrör enligt de intervjuade lärarna 

sig främst till kurserna efter B-nivå. Vi skulle vilja ställa frågan om dessa svårigheter kan 

handla om att ha tillräcklig kompetens och tillräckliga kunskaper om att planera en kreativ 

undervisning? Inledningsvis skrevs att för att kunna handla kreativt gäller det att ha goda 

kunskaper inom sitt arbetsområde Evenshaug & Hallen (2001). Detta tolkar vi som att det för 

lärare gäller att ha goda kunskaper om hur en kreativ matematikundervisning kan bedrivas. 

Matematiklärare i dagens gymnasieskola har genom sin utbildning givetvis tillräckliga 

matematiska kunskaper för att bedriva undervisning. Frågor som dyker upp hos oss när 

tidspressen diskuteras såväl i planeringsstadiet som i undervisningssituationen är om 

kompetensutveckling angående kreativitet inom matematikundervisningen samt längre 

lektionspass tillsammans skulle kunna bidra till att matematiklärare kan bedriva en mer 

kreativ undervisning, då även i de senare matematikkurserna.   

 

De intervjuade lärarna har alla en medvetenhet om och tycker det är viktigt att vara kreativ i 

sin matematikundervisning för att på så sätt förbättra lärandesituationen för eleverna. Det 

erhållna resultatet av denna studie visar att de intervjuade lärarnas föreställningar och tankar 

om kreativitet i matematikundervisningen är i linje med vad som betonas i läroplaner och i 

mycket av den litteratur som tagits upp i studien angående variation och kreativitet, 

exempelvis skolverket (2002) och Haglad (2005). Alla de intervjuade har också ambitionen 

och viljan att utveckla sin matematikundervisning till att innehålla mer kreativitet. Vi har i 

tidigare avsnitt påvisat att det pågår en förändring gällande matematikundervisning där fokus 

skjuts mot en kreativ undervisningsform där eleverna ska skapa kunskaper kring tillämpning, 

kommunikation och problemlösningsförmåga (Skolverket 2002).  En föreställning som en av 

de intervjuade hade angående kreativitet i matematikundervisningen var att som lärare vara 

öppen för nya vägar vilket är en del av det som Englund (1992) beskriver som en didaktiskt 

kompetent lärare. Här tycker vi oss se ett samband mellan kreativitet och didaktisk kompetens 

nämligen att kreativiteten är en del i att vara en didaktiskt kompetent lärare.  

 

Den förförståelse som vi hade från vår tidigare verksamhetsförlagda utbildning samt tidigare 

arbetslivserfarenheter visar sig inte riktigt vara helt i överensstämmelse med vår studies 

resultat. Vår uppfattning var att gymnasieskolans matematikundervisning i många fall är 
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enformig och läroboksbaserad med mycket eget räknande i böckerna för elevernas del. Men 

de som deltagit i intervjuundersökningen försöker variera sin undervisning och vara öppna för 

nya idéer, även om några också talar om en bristande förmåga ibland. De förändringar som 

bland annat Sandahl (1997) pekar på gällande matematikundervisningen kan vi även se i vårt 

forskningsresultat, eller i alla fall ett litet avtryck av denna förändring då det hos de 

intervjuade lärarna finns en medvetenhet om och en önskan att bedriva en kreativ och varierad 

matematikundervisning som har som mål att eleverna ska få en bättre förståelse och se 

matematiken i ett verklighetsanknutet sammanhang.  

 

En sammanfattande slutsats angående resultatet av vår studie är att en föreställning de 

intervjuade gymnasielärarna i matematik har gemensamt är att kreativitet i 

matematikundervisningen bland annat innebär att läraren bedriver en varierad 

matematikundervisning. Vidare kan kreativitet i undervisningen kopplas samman med 

lärarens didaktiska kompetens. Med den litteratur vi har läst och med vårt forskningsresultat 

som bakgrund tycker vi oss se en medvetenhet om behovet av en förändrad 

matematikundervisning. Detta tycks vara något som ligger i tiden och är högst aktuellt att tala 

om. 

 

Förslag på vidare forskningsfrågor inom området kreativitet i matematikundervisning som vi 

ser intressanta är: Kan undervisningen på det naturvetenskapliga programmet bli mer kreativ 

om lärdomar tas från andra program inom gymnasieskolan? Kan klassrumsmiljön bidra till att 

utveckla en mer kreativ undervisning? Leder längre arbetspass till ökade möjligheter till en 

kreativ undervisning?  
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Bilaga 
 

Intervjuguide 

 

Vad associerar du kreativitet i matematikundervisningen med och vad har du för tankar kring 

det? 
Vad kan kreativitet i matematikundervisningen innebära, kan du ge några konkreta exempel? 

 

 Hur skulle du beskriva en väl fungerande matematikundervisning? 
 Vad har du för tankar kring att jobba mer kreativt med din matematikundervisning? 

  

Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med kreativitet i matematikundervisningen? 
 På vilket sätt kan kreativitet i matematikundervisningen påverka elevernas lärande? 
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