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Abstract
I’ve explored Mathematics in a context that inspires me, in the hopes of creating a 
more joyful and compelling relationship with the subject than the one presented to 
me in primary school.

I have used mathematics as a tool of inspiration to create a series of patterns. They 
were inspired by mathematical principles such as the Fibonacci sequence, prime 
numbers, as well as fractals, and their relationship to nature, art and music.
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1.0 Introduktion

I projektet Mönster om matematik har jag undersökt matematik som verktyg och 
inspiration för att skapa form, i förhoppning att framkalla ett mer lustfullt förhål-
lande till ämnet.

Projektet resulterade i tre mönster inspirerade av Primtal, Fibonaccis talföljd och 
Fraktaler (jag kommer under kapitlet Teori förklara dessa begrepp).

1.1 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING

Matematik i grundskolan betydde för mig att räkna i en bok, ett inspirationslöst 
tragglande av regler som saknade verklighetsförankring. Jag ville i mitt examenspro-
jekt se om jag kunde skapa nyfikenhet för matematik genom att praktiskt använda 
den i en skapande process, och på så sätt ge matematiken ett sammanhang i min 
yrkesroll som grafisk formgivare. 

Jag intresserar mig för mönster och system och har flertal gånger försökt arbeta med 
mönster i mina arbeten. Att nu få arbeta med hantverket mer genomarbetat kändes 
värdefullt och givande.

Den fråga som drivit mitt projekt är:

Hur kan man arbeta med matematik på ett sätt som blir mer inspirerande och moti-
verande, än det sätt som presenteras i grundskolan?

1.2 AVGRÄNSNINGAR

Jag har inte gestaltat matematik allmänt och generellt, utan gjort ett litet utsnitt ur 
matematik som inspirerat mig under arbetsprocessen. Mina mönster är i det här 
skedet inte anpassade för applicering på produkt.

1.3 RAPPORTÖVERSIKT

I kapitlet Bakgrund berättar jag om hur jag kom in på temat matematik och om min 
relation till ämnet. 

I kapitlet Teori delar jag med mig av min inspiration i projektet, dels kring mönster, 
men beskriver även Primtal, Fibonaccis talföljd och Fraktaler som jag  valt att grunda 
mina mönster på. 

I kapitlet Metod redogör jag min process och uppbyggnad av skeletten i mina möns-
ter och under rubriken Resultat visar jag bilder på mina mönsterrapporter, helheten 
av mönstret och bilder från utställningen. 
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2.0 Bakgrund
Enligt PISA-undersökningen som lanserades 2014 har skolungdomarna i Sverige 
visat på allt sämre studieresultat, framförallt i Matematik och problemlösning. 
Debatten som följde väckte tankar kring min egen skolgång. 

Jag tillhör inte skaran som benämns som matematiskt begåvade och under hela min 
tid i grundskolan erbjöds jag endast matematik genom att räkna i en bok.

Räknadet är viktigt, men har man svårt för den typen av matematik krävs det ett 
sammanhang för att man skall bli inspirerad för att vidare undersöka och ifrågasätta 
metoderna. Ett sammanhang som innebär mer än att räkna pengar eller ta reda på 
hur många äpplen som är röda; något att bli inspirerad av. 

Under min research läste jag om flera matematiker som uttrycker frustration över 
hur ämnet lärs ut i skolan. Max Tegmark, svensk professor i Astrofysik säger i sitt 
sommarprat:”Varför är skolsystemet så bra på att döda den entusiasm och nyfiken-
het som vi alla föds med? Jag tror att en del av problemet i min klass var att alla 
tvingades läsa samma sak. Så att många fick självförtroendet förstört och helt enkelt 
revolterade. Människor är olika och jag tycker vi borde anpassa skolan till barnens 
individuella behov och talanger istället för att försöka anpassa alla barn till exakt 
samma skola.[…]Efter att själv ha undervisat i många år som professor, så känner 
jag att det viktigaste inte är att lära ut fakta, utan att inspirera och motivera.” [1]

Matematik är i sig ett fascinerade ämne, att genom ett abstrakt språk kunna för-
utse vad som kommer hända, skapa teorier om hur vår värld är uppbyggd, och ge 
oss information om ting som vi med blotta ögat är oförmögna att se. Matematiken 
har varit del av vår kultur och vårt samhälle väldigt länge, människan använde sig 
av räkenskapstecken innan vi lärde oss det skrivna ordet. Men trots matematikens 
djupa rötter i vår kultur, presenteras i grundskolan endast en ingång till matematik 

– genom räknande.

I boken Lärandets Konst skriver man: ”Matematikundervisningen framstår i sko-
lorna ofta som linjär och stringent. Alltför få elever erbjuds ett lärande i matematik 
utifrån intresse eller egna erfarenheter där konstarterna skulle kunna utveckla för-
mågan att upptäcka och se.” [2]

Under hösten 2014 började jag arbeta med en idé för en multiplikationstabell som 
jag tänkte skulle vara lättare att följa och förstå, där man visuellt kunde se hur talen 
multiplicerades, fast helt utan siffror. Men i mitt examensarbete ville jag istället för 
att arbeta med pedagogiska hjälpmedel, utgå ifrån mig själv. Skulle jag själv kunna 
finna intresse i matematik genom att kombinera matematiken med ett ämne jag 
motiveras av?

1.http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/279990?programid=2071

2.Alerby, Eva & Jórunn Elídóttir (red.), Lärandets konst: betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet,  
Studentlitteratur, Lund, 2006, 98



6

3.0 Teori 

MÖNSTER

Tidigt i min process fanns tanken att arbeta med mönster. Precis som med matema-
tik kan man finna mönster överallt i vår omgivning om man börjar se sig omkring, 
upprepningar och strukturer för att skapa ordning i vår vardag; vägstreck, place-
ringen av fönster på en byggnad, parkettgolvet i hemmet. Men mönster är inte bara 
konstruerade av människan, de infinner sig i det som vi upplever som organiskt och 
slumpartat, en djungel är mer strukturerad än den utger sig för att vara. Där finner 
vi mönster i hur träden växer, hur löven är formade, i spåren som skapas av djurens 
repetitiva gång. 

Jag har arbetat med att skapa mönsterrapporter, alltså den del av ett mönster som upp-
repas för att skapa en helhet. Mönster används av tradition i ett dekorativt syfte; för att 
dekorera en yta. Jag dras till tanken att matematik kan omvandlas till något så subjek-
tivt som ett dekorativt mönster. Mina mönster skulle på så vis innehålla ett system som 
går att analysera och matematiken får samtidigt ett sammanhang, ett syfte.

M.C Escher är en konstnär och illustratör vars bilder och mönster länge har inspire-
rat mig. Jag trodde Escher förutom att vara bildmakare också var matematiker, så när 
jag bestämde mig för att arbeta med matematik som formredskap kändes det natur-
ligt att titta närmare på hans verk. Det visade sig att han alls inte var matematiker: 

“I was an extremely poor pupil in arithmetic and algebra, and I still have great dif-
ficulty with the abstractions of figures and letters. I was slightly better at solid 
geometry because it appealed to my imagination, but even in that subject I never 
excelled at school” [3]

M.C Eschers förmåga att förstå matematik och se sammanhang utryckte sig på ett 
bildligt plan. Han intresserade sig för koncept som matematiker också undersöker i 
sin praktik.  Bland annat Tessellation[4],  det vill säga att en yta fylls med geometriska 
figurer utan mellanrum eller överlappning. Detta var en teknik han ofta använde i 
uppbyggnad av sina mönster.

Jag har också inspirerats av illustratören och formgivaren Lotta Külhorn och läste 
i hennes bok Rapport! En bok om att göra mönster[5] för att få tips hur jag skulle gå 
tillväga för att skapa mina egna mönster. Jag hittade då ett kapitel där hon beskriver 
hur hon hittat glädje i geometrin och gjorde en serier mönster som hon döpte Hej, 
matematik! ”…för jag var så glad att jag äntligen kunde känna värme för matematik, 
det fanns något där för mig att förstå och tycka om.”

FIBONACCIS TALFÖLJD, PRIMTAL OCH FRAKTALER

Följande delar har jag valt att arbeta med då jag på ett eller annat vis funnit dem 
inspirerande. Jag finner likheter mellan mina matematiska exempel och mönster; 
alla innehåller en repetitiv och oändlig kvalité, precis som mönsterrapporten som i 
teorin kan upprepas i oändlighet. 

3. http://www.ams.org/notices/201006/rtx100600706p.pdf

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Tessellation

5.Külhorn, Lotta, Rapport! En bok om att göra mönster,2012,8

Jag studerade ett av Eschers mönster för att 
förstå den underliggande strukturen. Jag kom 
tillslut fram till att han använt sig av en Polygon, 
där han klippt i sidorna för att skapa en annan 
typ av pusselbit. Detta blev senare en teknik 
som jag använde i ett av mina egna mönster.
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Fibonaccis talföljd

Leonardo Fibonacci var en italiensk matematiker ca 1170 – ca 1250, han intro-
ducerade en talföljd som byggde på hur kaniner förökar sig i olika generationer.
Sekvensen kallas Fibonaccis talföljd[6] och är en sekvens där varje tal är summan 
av de båda närmast föregående: 1,1,2,3,5,8,13,21,34… och så vidare. Förhållandet 
mellan siffrorna är ungefärligt med det Gyllene talet ( 1,618… ), där till exempel 13:8 = 
1,625,  8:5 = 1,6. Förhållandet beskriver alltså det Gyllene snittet som är det snitt som 
man traditionellt sett uppfattar som harmoniskt.

Fibonaccis tal har man märkt upprepas 
gång på gång i naturen, exempelvis i 
hur blommor och växter fördelar sina 
blad, och i växter där vi finner spira-
ler, påträffar man mer än ofta tal ur 
Fibonaccis sekvens. 

I blomman i exemplet bredvid finner 
vi  21 spiraler åt vänster och 34 åt höger, 
och i kotten 13 och 8.

Fibonaccis talföljd har inspirerat många formgivare, konstnärer och musiker och är 
väl känt inom den kreativa världen. Och det var just i den världen jag lärde mig om 
den, inte under matematikundervisningen. 

Fraktaler

”A jagged fragment of a rock resembles the rugged mountain from which it came. 
Clouds keep their distinctive wispiness whether viewed distantly from the ground or 
close up from an airplane window. A tree’s twigs often have the same forking pattern 
seen among branches near the trees trunk.”[7]

I naturen ser vi fullt av oregelbundna former, former som tycks sakna struktur. Men i 
dessa ojämnheter finner vi mönster, ett självlikformigt mönster som repeteras i flera 
skalor, där delen alltså liknar helheten fast mindre, detta är exempel på fraktaler.  

Primtal

Ett Primtal är ett heltal som är större än siffran 1, och som inte kan delas med andra 
heltal än sig själv. Exempelvis 2, 3, 5, 7, 11… Det har bevisats finnas oändligt många 
primtal, men man har inte hittat något system eller mönster i när de dyker upp. 
Matematiker runt om i världen försöker slå världsrekord i att hitta nya. 2013 fann 
Curtis Cooper ett nytt primtal[8] som innehöll 17 425 170 siffror. Jag läste om hur exal-
terade matematiker blivit då det nya primtalet presenterades för världen. Jag hade 
väldigt svårt att sätta mig in i euforin över att hitta något som för mig tycks vara totalt 
meningslöst. 

6. Nationalencyklopedin, Leonardo Fibonacci, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/leonardo-
fibonacci, hämtad 2015-04-18

7. Peterson Ivars, Fragments of infinity : a kaleidoscope of math and art, 2001, 86

8. http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3633681.ece
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När vi fotograferar, sker det nästan per auto-
matik att vi placerar horisonten enligt Gyllene 
snittet, utan att vi kanske är medvetna om att 
vi gör det. 

1

2

4
8

Här illustreras fraktaler genom iterationer i ett 
grenverk. Varje gren delar sig i två, vilket ger oss 
talföljden 1,2,4,8. Detta blev den talföljd som 
jag baserade mitt Fraktal-mönster på. 

Sierpiński-triangeln är en typisk illustration av 
fraktaler. Här ser vi triangeln dela upp sig i nya 
mindre trianglar i evighet. Det som stoppar upp 
oändligheten är vår oförmåga att se in i den, tri-
anglarna blir tillslut för små för oss att uppfatta.
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Gentemot fraktaler och Fibonacis talföljd som jag finner spännande i de samman-
hang jag läst om dem, var Primtal något jag kände var ganska oinspirerande, men i en 
föreläsning av Professor Marcus du Sautoy[9] berättar han om kompositören Olivier 
Messiaen som i sitt stycke Liturgie de cristal ville skapa en känsla av oro och förvir-
ring, och gjorde detta genom att bygga upp en struktur av primtalen 17 och 29. Där 
rytmen består av 17 ackord och övertonen av 29 ackord som repeteras om och om 
igen. Eftersom talen är odelbara, skapar detta en osynkroniserad effekt, takterna 
skulle behöva repeteras väldigt många gånger innan rytmerna tillsammans infinner 
sig så som som när stycket började, och vid den tidpunkten skulle stycket vara slut. 
Detta var ett sammanhang där jag fann Primtalens egenskaper spännande.

4.0 Metod
Under lång tid i projektet simmade jag motströms. Jag kände hela tiden ett slags krav 
på mig själv att jag i mitt projekt var tvungen att bli bra på att räkna och göra revansch 
för alla timmar jag spenderat i en mattebok utan att förstå.

Jag insåg att jag var tvungen att överge fokus på räknade för att det skulle bli inspire-
rande att arbeta med. Jag började istället titta på den typen av matematik jag finner 
inspirerande idag och som intresserat mig under min research. Matematik man 
kanske inte direkt kopplar till skolmatematiken, vilket jag senare insåg var en nöd-
vändighet för projektet och min frågeställning. 

Jag landade tillslut i att arbeta med mönster baserade på talföljder hämtade ur tidi-
gare nämnda Primtal, Fibonaccis sekvens och Fraktaler.

I början av skissarbetet med mina mönster hade jag problem med känslan att jag 
bara följde en matematiskt modell, att jag översatte talföljderna alldeles för exakt. 
Jag ville hitta en balans där jag samtidigt som att vara sann systemet kunde känna 
kreativ frihet.

Skulptören Helaman Ferguson, beskriver sina matematiska skulpturer i boken 
Fragments of infinity:[10]

”We could just make a model…as exactly as physically possible, when we get done, 
we have just that – a model. Nothing more, something less. A scultpure can have…
nuance, timbre, mystery, warmth, history, numerous levels of meaning, and many 
references other than what it’s humble origins would hope or explain.”

I varje mönster har jag försökt hitta någonting att ta fasta på kring mina matematiska 
exempel, något att inspireras av förutom siffrorna. För att sedan använda dess tal-
följder för att skapa ett skelett; ett system för mina kreationer.

Jag tycker om mönster där rapporteringen är svår att utgöra, där man tittar och letar, 
tror sig finna något och sen ser något annat. Jag bestämde mig för att det här var 
något jag ville förhålla mig till. Mina mönster skulle innehålla rörelse, ögat skulle 
inte få stanna upp.

9. https://vimeo.com/107018389

10. Peterson Ivars, Fragments of infinity : a kaleidoscope of math and art, 2001, 21
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I Fibonacci-mönstret inspirerades jag av 
spiralen som man ofta förknippar den 
med, och den hypnotiska kvalité som 
spiralen i sig medför. 

8
5

32

1 1

Jag skapade en pusselbit där jag utgick från en liksidig triangel, men ändrade i 
sidorna likt Eschers teknik som jag tidigare nämnt. Jag kopierade biten i 3 nya storle-
kar baserade på 13, 8, 5 och 3 ur Fibonaccis talföljd. 

Biten roterades sedan runt för att skapa en spiral-känsla, vilket också medförde en 
tredimensionell effekt som jag inte väntat mig, men som jag tyckte om.

130mm

80mm
50mm

30mm
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Jag kände dock att rapporteringen blev 
alldeles för tydlig, så jag prövande att 
bryta upp figuren ännu mer och se om 
jag kunde förstärka spiralkänslan ytter-
ligare genom att dra linjer från den punkt 
som utgjorde riktningen i rapporten.

Nya former framträdde och jag tyckte 
om möjligheterna att se mönstret på 
olika sätt.

Rapporten fick många olika skepnader beroende på hur jag färglade den. Men i alla 
varianter tyckte jag rapporteringen blev för tydlig. Så istället för att endast färglägga 
ursprungsbiten, prövade jag att färglägga hela rapportobjektet med den enda regeln 
att två rutor bredvid varandra inte fick ha samma färg. Det resulterade i ett slags 
kalejdoskop-mönster. 
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29
3
37
23
5
13
2
11
7
19
17
31
2
19
37
13
7
29
5
31
17
23
3
31

Den här Tile:en blir fel, linjen kommer synas, eller kanten 
av tile:en kommer synas.I primtals-mönstret ville jag se om jag 

kunde framkalla den osynkroniserade 
såsom Olivier Messiaen gjorde med 
hjälp av primtal i sitt stycke Liturgie de 
cristal.

I en fyrkant fördelade jag primtal upp 
till 37 till olika rader. Där exempelvis 
raden som tilldelats 7 delades upp i 7 
lika stora rutor. På så sätt blev det siffran 
som bestämde längden på rutan. I och 
med att talen är odelbara linjerades inga 
rutor, och gav alltså den effekt jag hop-
pasts på.

Jag ville testa att lägga till högre prim-
tal, och få mer densitet i mönstret. Den 
färgade rutan skulle på så sätt också bli 
mycket svårare att se i de högre uppdel-
ningarna. Jag tog därför bort de lägre 
talen, och använde primtal mellan 7 - 151.

29
151
37
23
47
13
59
11
89
19
11
31
73
19
37
13
113
29
43
31
17
23
47
137
17
59
19
29
13
73
151
31
11
47
37
7
29
31
43
17
13
23
11
47
113
19
151
67

Jag gjorde varannan ruta vit och varannan svart, men i och med att  talen är ojämna, 
hamnade två rutor med samma färg bredvid varandra i rapporten vilket gjorde rap-
porteringen synlig. Jag färglade då en ruta i varje rad med en tredje färg, vilket löste 
rapporteringsproblemet, och medförde att respektive primtal alltid markerades i 
varje rad.  Exempelvis kommer var 29:de ruta i raden som tilldelats 29 alltid vara 
markerad. Jag tyckte mycket om resultatet. 

29
151
37
23
47
13
59
11
89
19
11
31
73
19
37
13
113
29
43
31
17
23
47
137
17
59
19
29
13
73
151
31
11
47
37
7
29
31
43
17
13
23
11
47
113
19
151
67
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Matematik är gärna något vi upplever som stelt och strik. Jag ville att det skulle 
finnas en human känsla i mina mönster, och ritade därför alla rutor för hand.
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I fraktal-mönstret inspirerades jag av det organiska, av det som känns ojämnt och 
vilt, men där man med fraktal-matematik lyckats finna struktur och mönster.

Jag skapade ett system av ringar, hopkopplade av ett grenverk, som delar sig i två vid 
varje iteration, vilket ger talföljden 1,2,4,8 (likt tidigare nämnda exempel på fraktal-
trädet under kapitlet Teori). För att göra mönstret organiskt och svårare att finna 
struktur i, lät jag grenarna ringla runt fritt i rapporten.

Jag ville se om jag kunde skapa ett ännu 
mer organiskt system, och flyttade runt 
ringarna mer slumpmässigt utan att för-
hålla sig till någon rad. 

Jag insåg att om jag skulle göra en bra 
rapportering av mönstret där det fort-
farande fanns rörelse var jag tvungen att 
koppla ihop grenverket med varandra. 
På så sätt skulle fraktal-mönstret också 
innehålla den oändliga kvalité som 
fraktaler i teorin har. Mönstret blev en 
olöslig labyrint. 
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Jag jämförde resultaten. Det slutade dock med att jag tyckte mer om rapporten där 
man kunde ana systemet. Jag valde tillslut att gå vidare med mitt första spår då jag 
tyckte om att man kunde ana systemet. 

Tillslut arbetade jag bara med att lin-
jera konturerna, vilket gav en mer livlig 
och dynamisk känsla. Jag lättade samti-
digt på mitt underliggande grid, gjorde 
linjen mer fri och försökte eliminera 
raka streck. 

Jag fick rita om mönstret flera gånger för 
att rätta till luckor med för mycket luft 
som blev tydliga vid rapporteringen. Jag 
hade svårt att få till mönstret, det kändes 
inte tillräcklig organiskt, utan för hårt 
och sterilt. 
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Med flytande tusch och en stökig pensel 
skapade jag ett nytt grenverk, baserat på 
samma talföljd och iteration som i tidi-
gare version. Jag var mindre noggrann, 
och lät grenarna växa in i varandra, för 
att ge en mer organisk känsla. 

Jag ville skapa ett än mer vildare möns-
ter, och gick tillbaka till mina skisser och 
inspiration såsom grenverken hos träd, 
lungor och koraller. 

I rapporteringen använde jag mig av 
speglingen, som gav oväntade men väl-
komna detaljer. 
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5.0 Resultat
Projektet resulterade i tre mönster och en processbok där jag sammanfattar hur jag 
arbetat med matematik och uppbyggnad av mönsterkreationerna. 

Mönster är inte ett speciellt kommunikativt medium och mina mönster ska absolut 
kunna ses i ett dekorativt syfte och mer förmedla en känsla eller subjektiv upple-
velse. Men för utställningen ville jag vara tydlig med vad mitt projekt handlat om 
och jag kände att det blev viktigt att vara generös med min inspiration och mina 
metoder för att visa på matematik på ett mer inspirerande vis. Till utställningen 
ville jag därför samla min process och inspiration i en bok, där jag i enklast möjligast 
mån försökt visa på hur jag förhållit mig till matematik och hur mina mönster är 
uppbyggda.

I och med att jag inte tagit hänsyn till appliceringen av mina mönster brottades jag 
med hur jag skulle ställe ut dem. Tanken var från början att presentera dem till-
sammans med en skolbänk som jag applicerat ett av mönstren på för att återknyta 
projektet till skolan. Men jag insåg att mitt projekt mer handlade om ett hantverk, 
och skolbänken skulle stjäla fokus från det jag faktiskt hade skapat. 

Jag ville visa mina mönster stort för att de skulle få mycket utrymme att visa rappor-
tering, vilket också gav mig möjligheten att arbeta med skalor av mönster-rapporten.

Min tilldelade utställningsplats gav mig en bred vägg att arbeta med, men jag var 
rädd för att sätta mina mönster direkt på väggen för att de då skulle ses som tapeter, 
och jag ville inte låsa dem till någon specifik appliceringen. Min kompromiss var att 
bygga podier, som utskjutningar från väggen, där mina mönster applicerades. Att 
presentera dem på det viset tyckte jag  gav ett förhöjt värde, samtidigt som det öpp-
nade upp för fler ingångar till hur man kunde betrakta dem. 
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Rapporten för Fibonacci-mönstret
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Rapporten för Primtals-mönstret
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Rapporten för Fraktal-mönstret
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6.0 Diskussion
Boken märkte jag blev ett uppskattat element under utställningen. Flera gymnasie-
lärare visade intresse i mitt arbete, och frågade om de kunde få ta del av materialet i 
min bok för undervisningssammanhang. 

I början av processen gjorde jag valet att inte utveckla projektet för ett pedagogiskt 
ändamål i och med att jag inte har någon erfarenhet inom pedagogik. Det kändes 
roligt att jag under utställningen ändå fick gensvar från människor inom skolan; att 
man kan tilltala och inspirera utifrån sitt egna fält och sina egna kompetenser. 

Under opponeringen diskuterades mitt utställningsformat, om jag bättre kunde ha 
slussat in människor i projektet. Någon uttryckte att de hade velat gå vilse i den där 
världen. Så att gömma min process och inspiration i en bok och att låta mönstren 
presenteras platt på en vägg kanske inte var det bästa sättet. Jag kommer ta med mig 
mig den kritiken och se hur jag skulle kunna arbeta vidare med det i utvecklandet 
av projektet. 

Boken ser jag i nuläget gå i en separat riktning, i och med att jag fått intresse från 
människor inom skolväsendet, känns det som att det finns något där som skulle 
kunna utvecklas tillsammans med pedagoger.  

Mina mönster ska få fortsätta utvecklas utan undervisning i åtanke. Jag ser mig själv 
kunna arbeta vidare med nya mönster utifrån samma metod, men jag skulle vilja 
fortsätta arbeta med hur de mönster jag tagit fram skulle kunna appliceras eller om 
det finns människor att samarbeta med i utveckling av dem. 

En stor lärdom av det här projektet har varit att jag i framtida processer inte ska börja 
i så stora tankar, det är lättare att utveckla en liten tanke och låta den växa, än tvärt 
om. Att börja utifrån matematik som är så generellt och applicerbart på precis allt 
var ofantligt stort och väldigt svårt att hitta en ingång i.

7.0 Slutsats
Hur kan man arbeta med matematik på ett sätt som blir mer inspirerande och moti-
verande, än det sätt som presenteras i grundskolan?

För mig blev det viktigt att förskjuta fokus från matematikens metoder, från räknade. 
Räknadet kan ses som ett hjälpmedel att utrycka något, men för att motiveras krävs 
ett större sammanhang. Det som har varit inspirerande för mig i mitt undersökande 
av matematik har varit på en mer filosofisk nivå, att hitta sammanhang och system, 
och om den önskan om förståelse av hur vår värld hänger ihop. 

Jag är fortfarande helt ointresserad av matematikens språk och tecken, men att läsa 
i text och bild om hur forskare och konstnärer arbetar med matematik har varit fas-
cinerade, och att inse att finns så många andra sätt att studera matematik på. Jag har 
kunnat se nya nivåer i matematiken; en naturvetenskaplig, om existens och som 
ibland blir metafysisk och nästan poetisk. Något jag inte förväntat mig från projek-
tets start.
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