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Sammanfattning: Historiskt sett har problemlösning spelat en central roll för matematikens 
utveckling från den äldre historiska matematiken till de första läroplanerna i matematik. 
Att matematisk problemlösning ska inta en central roll i matematikundervisningen går som en 
röd tråd i de nationella styrdokumenten för svensk skola.  
Syftet med den här uppsatsen är att i en skola årskurs f-5 undersöka om matematisk 
problemlösning intar en central roll i matematikundervisningen som läroplanen förespråkar.  9 
lärare intervjuades i en skola årskurs f-5. 
 
Som metod har valts kvalitativ intervju med fasta intervjufrågor.  
 
Resultatet visade att lärarna vill och förstår vikten av att ge matematisk problemlösning en 
central roll i sin undervisning men att det inte blir så pga. av att förutsättningar saknas. Stora 
grupper och resursbrist samt behov av fortbildning inom området angavs som orsaker till 
detta. 
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1 INLEDNING 

Enligt skolverket ska skolans matematikundervisning planeras utifrån strävans mål i 
kursplanen.  Som en röd tråd i nationella styrdokument för svensk förskola, grundskola och 
särskola står att problemlösning är en viktig del av undervisningen i matematik och ska utgöra 
en central roll i matematikundervisningen. Lärarens roll och inställning till matematisk 
problemlösning är viktig för vilken roll och vilket utrymme matematisk problemlösning ges i 
matematikundervisningen. 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lärare i en skola årskurs f-5 integrerar 
problemlösning i sin matematikundervisning och i vilken omfattning de gör det.  
 

1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Den matematiska problemlösningens roll i grundskolans läroplan. 
 
I förskolans läroplan Lpfö98 står angående matematik att förskolan ska sträva efter att varje 
barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang, 
samt att arbetslaget i förskolan ska stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av 
skriftspråk och matematik” 
 
I kursplanen för matematik i grundskolan står följande om matematikämnets karaktär och 
uppbyggnad samt mål och kriterier för godkänt samt väl godkänt; 

 
 Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många problem kan 

lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda 
matematikens uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, ges 
en matematisk tolkning och lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder. 
Resultaten skall sedan tolkas och värderas i förhållande till det ursprungliga 
sammanhanget. Problem kan också vara relaterade till matematik som saknar direkt 
samband med den konkreta verkligheten. För att framgångsrikt kunna utöva matematik 
krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om 
matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som 
är i behov av särskilt stöd som andra elever.   
 

 Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik 
i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya 
insikter och lösningar på olika problem. 

 
 För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 
uttrycksformer. 

 
 I slutet av 3e skolåret ska eleven enligt kursplanen kunna undersöka elevnära matematiska 

problem, pröva och välja lösningsmetoder och räknesätt samt uppskatta och reflektera 
över lösningar och deras rimlighet” 
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 Ett av de mål som eleven ska ha uppnått i slutet av 5e skolåret är att eleven skall ha 
förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva 
och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö. 

 
 Ett av kriterierna för godkänt i matematik det 9e skolåret är att eleven ska visa säkerhet i 

sitt problemlösningsarbete och använda olika metoder och tillvägagångssätt.  
 
 Ett av kriterierna för väl godkänt är att eleven visar säkerhet i sina beräkningar och sitt 

problemlösningsarbete samt väljer och anpassar räknemetoder och hjälpmedel till den 
aktuella problemsituationen. 

 
 I kursplanen för grundsärskolan står att problemlösning i matematik är en process med en 

skapande aktivitet som kräver tid. En del av problemlösningen är att på olika sätt föra en 
dialog om matematiska idéer och tankegångar. Processen utvecklas i grupp men även 
individuellt. Efter avslutad skolgång i särskolan ska eleven ha förvärvat sådana 
grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera 
situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som 
behövs som grund för fortsatt utbildning.  

 
 Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att förstå, föra 

och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och 
skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. 

 
 Strävan skall också vara att eleven utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa 

problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i 
förhållande till den ursprungliga problemsituationen. 

 
 
1.2 Litteraturgenomgång 
 
1.2.1 Historiskt perspektiv på problemlösning i matematikundervisningen. 
 
Göran Emanuelsson skriver att matematik är vår äldsta vetenskap och anser att 
problemlösning är en drivkraft för att den matematiska problemlösningen ska utvecklas . 
”Grundläggande i all matematikutveckling har varit problemlösning och sökandet efter 
skapandet av mönster såväl i geometriska som aritmetiska sammanhang. De förra finner vi 
t.ex. i mosaiker och textilier de senare utvecklades i och med uppfinningen av 
positionssystemet som gjorde grekiska och romerska räknemetoder omoderna” (Emanuelsson, 
2008).  
 
Den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) anses av många vara förskolans anfader.   
Fröbel såg matematik och gudomlighet som nära sammanlänkade och de högsta målen för 
barns lärande. Fröbel utformade 20 stycken lekgåvor. Många aktiviteter i dagens förskolor 
som bygglek, syslöjd, vävning bär spår av Fröbeltraditionen. Fröbel menade att ömsom dela 
upp och ömsom sätta ihop delarna 3-6 som utgår från kubens form och består av ett antal 
mindre klossar i olika former så skulle barnen uppfatta relationen mellan helheten och delarna 
(Doverborg, 2008). Doverberg skriver vidare att det här materialet finns på skolor och 
förskolor men att lärarna saknar matematiskt kunnande för att kunna använda det till att 
utveckla barnens matematikkunnande.  
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Emanuelsson skriver att matematik som ämne har genomgått en stor förvandling i och med 
datorernas intåg. ”Matematik som hjälpmedel för att beskriva situationer och förlopp att 
kommunicera och kunna lösa problem, har förändrats genom tillgången till miniräknare och 
datorer. Goda kunskaper i matematik behövs i såväl vardagsliv och yrkesliv och vi har fått en 
förskjutning i grundskolan från räkning till matematik” (Emanuelsson, 2008). 
 
”Sedan slutet av 70 talet har problemlösning i skolans undervisning alltmer uppmärksammats 
i skolans undervisning världen över. Störst genomslagskraft fick problemlösningen under 
mitten av 1980 talet men är fortfarande ett viktigt moment i matematikundervisningens olika 
stadier” (Möllehed, 2001). 
 
”Det mest moderna sättet är när undervisningen sker genom problemlösning. Detta perspektiv 
innebär att kunskapen ses som aktivt konstruerad av eleven och att eleven inte ses som den 
passive mottagaren . Eleven konstruerar sin kunskap som bygger på kunnande, uppfattningar, 
mål och ett undersökande arbetssätt. Genom att vara aktiv i världen kommer barnet att 
upptäcka hur man kan kontrollera den. Den som är den stora föregångaren inom detta 
perspektiv är Piaget. Det är Piagets antagande om att barn ska vara självstyrande och 
problemlösande i sitt förhållande till omvärlden som här styrt omvärlden” ( Riesbeck, 2000). 
 
George Pólya (1887-1985) var en matematiker känd för att han utvecklat en metod för 
problemlösning som nästan alla projekt i dagens samhälle bygger på. George Pólya lanserade 
1945 en problemlösningsmodell och beskrev i den hur en elev bör gå till väga i en 
problemlösningsprocess ( Rystedt, Trygg, 2009). 
 
Processen består av följande fyra steg; 
 

 Förståelse. Vad innebär uppgiften? Ära alla ord och begrepp förståeliga? Hur kan 
frågan omformuleras med egna ord? Vad efterfrågas? Vilka förutsättningar gäller? 
Finns illustrationer och varför finns de iså fall med? Finns det överflödig information 
Saknas det några uppgifter? 

 
 Plan. Liknar uppgiften något tidigare problem? Vilka delfrågor kan ställas? Vilken 

fråga bör ställas först? I vilken ordning bör övriga frågor ställas? Vilka 
lösningsstrategier är tänkbara? Välj lämplig plan t.ex. att  

 
– gissa och prova 
 
– söka efter mönster 
 
– dramatisera 
 
– rita en figur 
 
– förenkla problemet 
 
– skriva en ekvation 
 
– göra en modell 
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– göra en tabell 
 
– arbeta baklänges 
 
– prova alla möjligheter 

 
 Utförande. Följ planen! Kontrollera varje steg.  
 
 Återkoppling 
 
– Kan resultatet kontrolleras? 
 
– Gäller resultatet alltid Vad händer om villkor ändras? 
 
– Analysera lösningsstrategin. Fördelar Nackdelar? Vad är kärnan i problemet?
   
Denna modell än idag är mycket användbar vid planering av lektioner där problemlösning 
och laboration med matematisk anknytning ska ingå. (Rystedt, Trygg, 2009). 
 
”Senare forskning har visat att elever som är bra på problemlösning är flexibla i sitt 
tänkande. De kör inte fast utan byter spår om de upptäcker att den planerade strategin inte 
håller.” (Rystedt, Trygg, 2009) 

 
 
1.2.2 Lärarens förhållningssätt till matematisk problemlösning i sin 
undervisning. 
 
Frank K Lester är en forskare från USA som forskat angående matematisk problemlösning i 
undervisningssammanhang. I ett kapitel om problemlösning i den matematiska tidskriften 
Nämnaren skriver han att ”läraren måste ha en speciell planmässighet för att undervisa om 
detta innehåll. En lärare som inte är medveten om fruktbara arbetssätt att undervisa kring 
problemlösning hemfaller ofta åt allmänna förmaningar att ”försöka bättre” (Lester, 1996). 
 
”Läraren måste spela en aktiv roll i klassrummet genom att observera, fråga och om 
nödvändigt ge idéer” (Lester, 1996). Allteftersom elever blir skickligare som problemlösare 
minskar lärarens synliga roll” (Lester, 1996). 
 
Enligt Frank K Lester är en av de fyra huvudprinciper som framstår som de viktigaste 
inslagen i lärarens undervisning med matematisk problemlösning att elever måste tro att deras 
lärare tycker att problemlösning är viktig för att de ska ta till sig undervisningen. Det är också 
enligt Frank K Lester viktigt hur mycket tid av undervisningen läraren ägnar åt matematisk 
problemlösning. Enligt Lester är samverkan mellan elev och lärare av största vikt för elevens 
framgång i matematisk problemlösning (Möllehed, 2001). 
”Det finns en omfattande forskning som visar att barn har utvecklat förmågan att lösa 
matematiska problem innan de deltagit i formell undervisning” (Ahlberg, 1995). 
 
Det är ett kritiskt skede när barnen ska övergå från sina informella, personliga 
lösningsstrategierna till att använda sig av den formella skolmatematiken. Undervisningen tar 
oftast inte utgångspunkt i barnens värld utan i matematikens och skolans krav på specifika 
lösningsmetoder och tabellkunskaper innebär ett brott mot barnens egna sätt att tänka Den 
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inledande matematiken bör därför inte ensidigt riktas mot att barnen ska använda uppräkning 
och benämna antal. Istället bör barnen i större utsträckning ägna sig åt problemlösande 
aktiviteter, så att den förståelse av matematik som barnen redan tillägnat sig, tas tillvara och 
utvecklas (Ahlberg, 1995). 
 
En alltför ensidig inriktning av undervisningen mot att arbeta med matematik i räkneboken 
kan medföra att barnen får uppfattningen att matematik enbart handlar om att lösa uppgifterna 
i boken. Risken är då stor att de inte inser att matematik är ett redskap som de kan använda 
när de löser problem både i skola och i vardagsliv  (Ahlberg, 1995). 
 
Det finns en djup klyfta mellan barnens och skolans matematik. Lärarens viktigaste uppgift 
måste vara att överbrygga den (Ahlberg, 1995). 
 
Enligt Ahlberg är inte läroplanen förankrad i undervisningen eftersom hon menar att eleverna 
på låg och mellanstadiet huvudsakligen tränar enskild tyst räkning.  
 
”Ett av de viktigaste målen för all matematikundervisning är att utveckla elevernas lust och 
förmåga att lösa problem” (Jaworski, 1996). 
 
Studier av lärares inställning till material i klassrummet har visat att det i huvudsak finns tre 
förhållningssätt till detta; 
 
1Matematik är ett skolämne där eleverna enbart arbetar med lärobok, penna och papper, linjal, 
gradskiva och ibland miniräknare. 
 
2 Föremål såsom stenar, knapparmarkörer etc. är bra för de yngre eleverna medan de äldre 
eleverna ska utveckla sitt kunnande utan laborativt material. 
 
3 Bruket av material har en avgörande betydelse för matematiklärandet oavsett elevernas 
ålder och kunnande. 
 
Dessa tre förhållningssätt är viktigt att diskutera i arbetslaget för att de är avgörande för vilken 
roll problemlösning ska inta i matematikundervisningen (Rystedt, Trygg, 2009). 
 
 
1.3 Frågeställningar 
 
Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 
 
1) Hur tillämpar du som lärare matematisk problemlösning i din undervisning? 
 
2) Hur stor del av din undervisning i matematik ägnar du åt problemlösning?  
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2 METOD 
 
 
Det här arbetet är en kartläggande undersökning med intervju som huvudmetod.   Det innebär 
i det här arbetet att syftet är att ta reda på läraren, som aktör i matematikundervisningen 
angående matematisk problemlösning genom att använda intervjuer med 9 lärare i årskurs f-5 
som huvudmetod. De forskningsetiska kraven har uppfyllts genom att deltagarna har deltagit 
frivilligt och kunnat avsluta intervjun om de velat. De har under intervjun haft möjlighet att 
under intervjun ställa frågor samt få dem besvarade. Deras anonymitet är skyddad och det går 
inte att identifiera skola eller lärare.  
 
 
2.1 Urval 
 
9 stycken lärare från årskurs f-5 har intervjuats . Skolan ligger i ett mindre samhälle i mellan 
Sverige och har 270 elever i årskurs f-5. Urvalet av lärare har gjorts utifrån fördelning över 
olika årskurser. Lärarna har gemensamt att de är utbildade 1-7 lärare med undantag av två 
stycken som är utbildade enligt den gamla modellen lågstadielärare upptill årskurs 3. 
 
 
2.2 Datainsamlingsmetoder.  

Som metod för att insamla material till det här arbetet har kvalitativ intervju med 2 fasta 
frågor använts. I den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda men frågorna 
kan variera från intervju till intervju beroende på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter 
denne tar upp  (Johansson/Svedner, 2006).  

 

2.3 Procedur 
 
Ett introduktionsbrev skickades till skolan och lärarna som valts ut för intervjuerna. De frågor 
som valts som utgångspunkt för arbetet bifogades för att lärarna under en vecka skulle ha tid 
att reflektera i sitt arbete över dem. Sedan intervjuades lärarna en och en med dessa 2 fasta 
frågor som utgångspunkt.   
 
 
2.4 Analysmetoder  
 
Materialet från intervjuerna har bearbetats genom att hitta återkommande teman som 
redovisats punktvis. 
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3 RESULTAT 

 

Syftet med den här uppsatsen är att med utgångspunkt från att matematisk problemlösning 
enligt skolans läroplan ska inta en central roll i lärarens undervisning i matematik undersöka 
hur läraren rent praktiskt går till väga för att uppfylla dessa krav.  
 
 
Frågeställning1 
 
Hur tillämpar du som lärare problemlösning i praktiken i din undervisning? 
 I resultatet från intervjuerna fanns konkreta metoder och material som lärarna använde för att 
tillämpa matematisk problemlösning i sin undervisning.  
 
 
Räknesagor  

 
 Innan eleverna själva kan läsa får de skapa räkneproblem som de själva får rita. Denna 

metod används även i de senare årskurserna. Eleverna får formulera räkneproblem 
utifrån sin egen verklighet. ”Jag tror att det är viktigt att eleverna tidigt får börja 
formulera sina egna räkneproblem i form av räknesagor. Jag låter dem då lösa 
varandras problem. Ofta när de skapar egna räkneproblem har de en tendens att bli 
ganska svåra. Därför kan det vara bra att en kamrat får försöka lösa problemet så 
eleven får se om det är en uppgift som fungerar” (lärare).  I samband med att elevens 
språk utvecklas deras räknesagor till att bli mer avancerade. 

 
 
Matematiklek och spel 
 

 I de yngre åldrarna gav lärarna exempel på konkreta övningar med matematisk 
problemlösning som används i undervisningen. Dessa uppgifter som lärarna brukar 
genomföra med eleverna ute i naturen utförs i grupp eller två och två. 

 
 Eleverna får instruktion att hämta ett tungt och ett lätt naturföremål och därefter 

jämför vikten med händerna.  Sedan jämför och diskuterar lärare och elever 
begreppen.  
 

 Läraren lägger ut skyltar med bilder på stora/små löv på marken. Barnen får 
instruktion att hämta löv och lägga under bilderna där de tycker att de hör hemma. 

 
 Läraren lägger ut 4 föremål. Ett föremål ska bort. Barnen ska bestämma ett som ska 

bort och förklara varför de andra tre hör ihop. Det finns inga rätt och fel.  
 

Matematikspel som innebär problemlösning är ett material används ofta i undervisningen. 
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 Bingobrickan är ett spel där eleven tilldelas en bricka med 4 gånger 4 rutor, vilka det 
står olika nummer som läraren väljer. Läraren säger två tal, vilka barnen måste addera 
för att få ut rätt svar. När de sedan gjort detta, kikar de på sin bricka och har de då 
detta tal får de kryssa för det. När en elev fått fyra i rad säger denne ”bingo”  

 
 Pizzaspelet är ett spel där eleven arbetar med förståelsen av bråk. Varje elev ska sätta 

ihop sin egen pizza bestående av bråkdelar. Pizzaspelet kan spelas två och två eller i 
grupp. 

 
 
Datorprogram 
 
Lärarna använder även datorprogram i undervisningen där problemlösning ingår; 
 

 Dataprogrammet Matte båten dataprogram där eleven tränar på sin taluppfattning och 
löser olika matematiska problem. Det är avsett för elever som är mellan fem och åtta 
år och är utvecklat för döva elever men används även för hörande. 

 
 Mias Mattehus är ett program avsett för åldern 4-9 år som fokuserar på kreativ 

problemlösning. Barnen utför olika aktiviteter som att rita färgglada fjärilar och baka 
godiskakor. Genom dessa aktiviteter utforskar barnet siffror, former, mängd, mönster, 
ordningsföljd, addition och subtraktion. 

 
 Matteknep är ett program utformat för skolår 1-6 samt specialundervisning i senare 

årskurser. Programmets innehåll är uppbyggt för att ge eleven de kunskaper som 
behövs för att klara av de nationella proven i grundskolan. 

 
Övrigt laborativt material finns på skolan som används i samband med matematisk 
problemlösning i undervisningen är;  
 

 Tärningar 
 

 Sorteringsmaterial i olika färger och former.  
 
 Former 

 
 Pengar  

 
 Klossar 

 
 ”Vardagsmatematik” är ett pedagogiskt material bestående av två lådor med 

färdiga uppgifter med matematisk problemlösning. Vardera lådan innehåller cirka 
60mkort matematiska vardagsproblem av varierande svårighetsgrad.  Till detta 
följer ett formulär där eleven själv kan kryssa i vilka uppgifter han löst. 

 
 

Vardagen matematiska problemlösning 
 
I förskoleklassen arbetar man med matematisk problemlösning som en del av rutinerna i 
vardagen. T.ex. genom att utföra en gemensam frånvarokontroll med barnen varje 



 9

morgon.  Lärare och elever räknar tillsammans hur många barn som är närvarande och hur 
många som är frånvarande.  I samband med detta finns olika uppgifter att lösa som t.ex 
som hur många frukter som behövs vid den gemensamma fruktstunden. När barnen äter 
äpple eller ska fika eller dela upp saker mellan sig.  
 
Den matematiska problemlösningen kan infinna sig i spontana samtal om tid, ålder, längd. 
Det kan vara ämnen som eleverna själva funderat över som blir till diskussion vid ett 
klassråd. En lärare anser att diskussionerna kring en skolresa, fest eller utflykt kan vara ett 
gyllene tillfälle till problemlösning där eleverna själva är mycket motiverade till att lösa 
problemen. Hur många tågbiljetter ska vi köpa och vad kostar det? Vad har vi råd att göra 
eller köpa för klasskassan?   Detta är några exempel på frågor som kan uppstå i dessa 
sammanhang. 
 

 
Frågeställning 2  
 
Hur stor del av din undervisning i matematik ägnar du åt matematisk problemlösning? 
 
Hur stor del av lärarens undervisning i matematik som ägnas åt problemlösning påverkades 
enligt lärarna i undersökningen av en rad faktorer. 
 
Elevernas ålder  
I de yngre årskurserna var lärarna överens om att ”mattelektionerna” går åt till mycket 
grundläggande som att forma siffror, lära in grunder som Lilla plus- och Lilla 
minustabellerna. Där blir det inte så mycket problemlösning Däremot används muntlig 
problemlösning vid genomgångar av kapitel i matematikboken.  
 
Gruppstorlek 
Lärarna anser att muntlig problemlösning kräver ofta mindre grupper för det ska bli 
meningsfullt. ”I de yngre årskurserna har man oftare möjlighet till grupptimmar vilket kan 
vara anledningen till att man gör mer muntlig problemlösning då”. I de äldre årskurserna är 
grupptimmarna färre och därför blir möjlighet till problemlösning i små grupper mindre.  
 
Tid 
Alla lärare hade gemensamt att de upplevde krav på att på att hinna klart kapitlen i 
matteboken Det finns inte mycket tid till grupparbete,  
 
”Det är hård press på att hinna klart kapitlen i matematikboken och jag hoppas 
problemlösningen finns där som en del. Barnen tävlar om vem som hinner klart fortast. Det är 
en kamp för att hjälpa de elever som inte hunnit klart samtidigt som de duktigaste lätt blir 
uttråkade. Jag känner att resurserna är otillräckliga. Ibland har jag halvklass och då försöker 
jag lägga in att vi spelar ett mattespel som t.ex. pizzaspelet” (lärare). 
 
”Ett problem är att när de kommer upp i årskurs tre så blir det inte så mycket eget skapande av 
problemlösning eftersom matteböckerna tar upp all tid. Men det kan nog vara viktigt att tänka 
på att fortsätta göra dessa övningar för att främja barnens förståelse” (lärare). 
 
Problemlösning är tyvärr något som får bli av när det är tid över på en lektion. Det finns ett 
problemlösningskapitel i matematikboken som de duktiga eleverna får arbeta med när de 
hunnit klart de övriga kapitlen” (lärare). 
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Resurser i undervisning  
 
Lärarna anser att stora grupper med störande enskilda elever som ej klarar undervisningen 
pga. av olika orsaker som t.ex. en diagnos, koncentrationssvårigheter eller som helt enkelt 
halkat efter i undervisningen men ej tilldelas resurs är en förklaring till att problemlösning ej 
prioriteras i matematikundervisningen. De anser att de eleverna tar resurserna och ofta 
uppträder störande vilket gör att fokus hamnar på att ta hand om de konflikter som de orsakar 
i klassrummet.   
 
”Om det fanns ork och tid skull man ägna mycket mer tid åt blandad problemlösning men 
tiden ägnas åt så mycket annat tjafs” (lärare). 
 
 
Lärarens kompetens 
 
För några år sedan gick några av lärarna en kurs i kreativ matematik. De anser att det var 
positivt för deras undervisning i matematik. Konkreta metoder för hur de skulle tillverka 
material för matematisk problemlösning samt hur de skulle få eleverna delaktiga på 
lektionerna ex på positiva effekter i undervisningen för de lärarna.  
 

Lokaler 

Lärarna på skolan anser att fler grupprum skulle öka möjligheten till problemlösning i 
matematikundervisningen eftersom möjligheten att dela upp sig skulle förbättras.  

 

4 DISKUSSION 

4.1Sammanfattning:  
 
Enligt läroplan för grundskolan står att matematisk problemlösning ska inta en central roll i 
undervisningen i matematik. Syftet med den här undersökningen är att i en grundskola årskurs 
f-5 undersöka hur lärarna tillämpar matematisk problemlösning i sin matematikundervisning 
och i vilken omfattning. 
 
I resultatet av den här undersökningen framkom att lärarna i den här skolan använder sig av  
matematikspel, lekar, datorprogram som verktyg för att integrera matematisk problemlösning 
i sin undervisning.  De använder sig av en av metoden låta elever göra egna räknesagor som 
utgår från elevens verklighet.  Vilken tid och omfattning matematisk problemlösning gavs i 
matematikundervisningen påverkades av en rad faktorer såsom elevernas ålder, gruppstorlek, 
tillgång på resurser. Även lärares kompetensutveckling inom matematik angavs som en faktor 
som påverkar.   
 
 Lärarna anser att problemlösning är en viktig del av sin undervisning och har till viss del 
konkreta metoder för att genom föra det. Lärarna finner det dock svårt att prioritera 
matematisk problemlösning trots att det står i läroplanen att problemlösning ska inta en 
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central roll i undervisningen. Som orsaker till detta nämns resursbrist, tidsbrist, och stora 
elevgrupper. Lärarna prioriterar att elever ska hinna klart kapitel i läroboken för att kraven på 
detta är starka. Frågan är varifrån dessa krav kommer. Är dessa krav något som lärarna själva 
skapat? Ahlbergs skrev att läroplanens syn på matematisk problemlösning som en central roll 
i undervisningen inte är förankrad i skolans undervisning vilket till en viss del stämmer på den 
här skolan. Lärarna har viljan till detta men de anser resurser och kunskaper fattas. Kanske 
behövs mer konkreta direktiv från skolverket på hur den matematiska problemlösningen ska 
inta en central roll i matematikundervisningen.   
 
 
4.2Tillförlitlighet:  
 
Tillförlitligheten i den här undersökningen bygger enbart på intervju och ej på observationer 
för att följa upp det lärarna säger vilket gör att tillförlitligheten är beroende av att lärarna 
svarat så tydligt som möjligt. Eftersom nästan alla av lärarna på den utvalda skolan intervjuats 
så ger den här undersökningen en tillförlitlig bild av hur det ser ut på just den här skolan i 
årskurs f-5. 
 
 
4.2 Teoretisk tolkning:  
 
Enligt Ahlberg är inte läroplanen förankrad i undervisningen eftersom hon menar att eleverna 
på låg och mellanstadiet huvudsakligen tränar enskild tyst räkning.  Enligt resultatet av den 
här undersökningen stämmer det till viss del i den här skolan. Enligt lärarna inte på grund av 
ovilja utan pga. av tidsbrist och resursbrist. Matematisk problemlösning med kommunikation 
är inte ett område som prioriteras och enskild tyst räkning i matteboken prioriteras.  
  
 
4.3Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning:  
 
Konsekvenserna av att resultatet i den här undersökningen är att i den här skolan efterlevs inte 
läroplanens krav på en central roll för matematisk problemlösning i matematikämnet inte.  
Kanske en utredning av hur förutsättningarna i skolan ska förbättras för att kunna ge 
matematisk problemlösning en central roll i ämnet matematik.  
 
För att få en bredare bild bör en landsomfattande undersökning göras.  Det vore intressant att 
då jämföra de olika lärarnas pedagogiska grundutbildning i matematik och 
kompetensutveckling inom området matematisk problemlösning och se om det påverkar i 
vilken utsträckning läraren använder sig av matematisk problemlösning i sin undervisning.   
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