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Inledning 

Skolan ansvarar för att varje elev efter grundskolan ska ha vetskap om hur problem kan lösas 
och omsätta tankar i handling på ett produktivt och ansvarsfullt vis (Skolverket 2018, s. 11). I 
både syftet, det centrala innehållet och i kunskapskraven för godtagbara kunskaper i årskurs 3 
i dagens läroplan betonas problemlösningsområdet. Syftet är att eleverna ska kunna formulera
och lösa problem samt värdera sina strategier och resultat. De ska även få möjlighet att lära 
sig tolka vardagliga och matematiska situationer (Skolverket 2018, s. 54). I det centrala 
innehållet för matematik framhävs även problemlösningsförmågan, genom att eleverna ska få 
möta strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer och matematisk formulering
av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer (Skolverket 2018, s. 56). I 
kunskapskraven står det att eleven ska kunna lösa enkla problem i elevnära situationer genom 
att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär (Skolverket 
2018, s. 59–60).

Internationell och nationell forskning visar på att det finns problem i undervisningen i 
matematiken i skolan (Sidenvall, 2015; Boaler, 2011). Det som ofta syns under 
matematiklektionerna är rutinuppgifter och utantillinlärning. Det som syns allt mindre är 
problemlösning och resonemangsdiskussioner (Sidenvall 2015). Samtidigt visar forskning på 
att rutinuppgifter är negativt för elevers matematiska utveckling då de skapar sig olönsamma 
strategier och regler som sedan glöms bort (Riesbeck 2008, s. 26). En annan faktor som kan 
påverka undervisningen är lärarens uppfattningar om vad en matematiklektion ska innehålla 
(Wester 2015, s. 32). Det påverkar undervisningen åt skilda håll beroende på om lärarens 
förväntningar är att eleverna främst ska räkna rutinuppgifter eller om de ska arbeta med 
problemlösningsuppgifter som innefattar olika matematiska strategier (Wester 2015, s. 32).

Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2009 visar att många lärare inte har tillräcklig kunskap 
om målen i kunskapskraven i matematik. Eleverna får oftast undervisning i begränsade 
områden och framförallt med utgångspunkt i läroboken. Det här medför att eleverna får små 
möjligheter att utveckla sin förmåga i problemlösning (Skolinspektionen 2009). 

Matematiken och framförallt problemlösningsområdet har blivit ytterst betydande i dagens 
undervisning och matematiktimmarna ska ökas med 105 timmar från och med juli 2019 
(Persson 2018, s. 7). När det kommer till problemlösningsuppgifter ses de ofta som 
extrauppgifter som kan göras efter de ordinarie uppgifterna om tid finns (Taflin 2007, s. 22). 
Varför undervisningen i matematik inte fokuserar särskilt mycket på problemlösning kan bero 
på att lärare inte vet vad som klassas som en problemlösningsuppgift, samt att de inte vet vad 
som lärs ut från de här typerna av uppgifter (Taflin 2007, s. 22). 

Ju närmre slutet jag kommit på min grundlärarutbildning, desto mer intresserad har jag blivit 
av matematikundervisningen i dagens klassrum. Frågor om framförallt 
problemlösningsundervisning har väckts till liv när jag insett både svårigheter för eleverna vid
dessa uppgifter men även problemen för lärarna vid planerandet av uppgifterna. 
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Jag har genom utbildningen och i den verksamhetsförlagda utbildningen sett att både dagens 
läroplan och aktuell forskning (Persson, 2018; Kilpatrick 1969) visar på att 
problemlösningsuppgifter borde vara betydligt mer framträdande i undervisningen än vad den 
visar sig att vara. Det är därför relevant att undersöka hur några grundskollärare definierar 
begreppet problemlösning och vad de anser är en godtagbar lösning i en 
problemlösningsuppgift.
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Preciserat syfte för den egna studien 

Syftet är att exemplifiera vad grundskollärare i årskurs 3 definierar som problemlösning. 
Beroende på hur lärarna definierar problemlösning kommer även studien sprida ljus över 
vilka godtagbara lösningar som de anser ska finnas inom en problemlösningsuppgift. Det här 
ska göras genom att lärarna får se olika elevsvar i problemlösning, som de sedan ska 
argumentera för vilket som de anser är den mest godtagbara lösningen. 

För att tydliggöra syftet preciseras detta i följande frågeställningar: 

 Hur definierar lärare i årskurs 3 begreppet problemlösning? 

 Vad anser lärare är en godtagbar lösning i en problemlösningsuppgift?
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Bakgrund 

Under detta avsnitt kommer jag definiera hur några begrepp kommer att användas i den här 
specifika studien. Här kommer även forskningen som definierar problemlösning uttryckas och
några argument för varför problemlösning ska användas i skolan. Problemlösning är ett stort 
område och därför kommer studien ta upp några delar som anses vara relevant för det här 
arbetets syfte och frågeställningar. På grund av problemlösningens komplexitet och studiens 
tidsaspekt kommer fokus ligga på några skillnader i tidigare läroplaner, främst i läroplanerna 
Lgr62 , Lpo94 och dagens läroplan Lgr11 i avsikt för att se problemlösningens framväxt 
(Skolöverstyrelsen 1969-1978; Utbildningsdepartementet 1994; Skolverket 2018). I 
bakgrunden kommer studien också redogöra för några teoretiska perspektiv som kan förklara 
matematikundervisningen på olika sätt samt specificera vilken teori som kommer att användas
för det här examensarbetet. 

Begreppsförklaring 

I den här delen kommer de centrala begreppen för studien att förklaras.

Rutinuppgifter: Rutinuppgifter förklaras i Svenska akademiens ordlista (SAOL 2015e) som en
färdighet att utföra ett visst arbete. Att den som utför uppgiften utvecklat en sådan färdighet 
att arbetet kan utföras vanemässigt. Rutinuppgift förklaras av Hagland, Hedrén och Taflin 
(2005) som en uppgift som är välbekant, har ett givet tillvägagångssätt och inte ställer allt för 
höga krav på elevernas tankearbete. Det här är även den förklaringen som används i den här 
studien för begreppet rutinuppgift. 

Konceptuell förståelse: Konceptuell förklaras i Svenska akademiens ordlista (SAOL 2015b) 
som begreppslig. Konceptuell inlärning förklaras även i Sidenvalls licentiatavhandling (2015, 
s. 5), där konceptuell förståelse ställs emot en procedurell förståelse. En konceptuell förståelse
används där som en förståelse som skapar relationer mellan olika procedurer. Den 
konceptuella förståelsen är mer öppen för nya lösningar medan den procedurella förståelsen 
eller procedurinriktat arbetssätt är mer åtdragen, där det främst handlar om att memorera olika
räknelagar (Sidenvall 2015, s. 5–6). Begreppet konceptuell i den här studien används med 
förklaringen som att det är en förståelse som är öppen för olika och nya lösningar. 

Imitativ resonemangsförmåga: Imitativ är enligt Svenska akademiens ordlista (SAOL 2015a) 
en likhetsassociation, där härmande har en stor del. Imitativ resonemangsförmåga däremot 
förklaras i större utsträckning av Lithner (2008, s. 258) och det är även den förklaringen som 
används för den här studien. Den förklaringen är att elever kan föra olika typer av 
resonemang. Imitativa resonemang handlar om det som är memorerat och följer en viss 
algoritm, alltså ett tidigare memorerat resonemang som leder till ett exakt svar (Lithner 2008, 
s. 258). 
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Kreativ resonemangsförmåga: Kreativ är enligt Svenska akademiens ordlista (SAOL 2015c) 
något skapande och produktivt. Kreativa matematiska resonemang (Lithner 2008, s. 266) är 
en typ av motsats till imitativa resonemang (dock betyder det inte att en människa alltid 
använder antingen eller) där elever hittar på eller använder en bortglömd 
resonemangsförmåga som anpassats efter uppgiften. De elever som använder sig av kreativa 
matematiska resonemang har även argument som stödjer den val av metod de använt för att 
lösa uppgiften (Lithner 2008, s. 266). Lithners (2008) definition av kreativa matematiska 
resonemang är den som kommer användas för det här arbetet. 

Problemlösningsuppgift: I svenska akademins ordlista (SAOL 2015d) förklaras problem som 
en vansklig fråga, en svårighet och som en uppgift som löses genom tankearbete inom ett 
matematiskt problem. Problemlösning är en uppgift som innefattar ett okänt problem och den 
som står inför uppgiften måste också vilja lösa problemet (Taflin 2007, s. 11). Problemet ska 
även vara lätt att förstå, kunna lösas på flera olika sätt, fungera som brobyggare och leda till 
att kunna formulera nya och intressanta problem för eleverna (Taflin 2007, s. 12). Den här 
typen av definition på problemlösningsuppgift är också den som kommer att användas i det 
här examensarbetet. 

Rika problem: Rika problem innefattar att problemet ska ge upphov till matematiska idéer, ska
vara enkelt att förstå, upplevas som en utmaning, kunna lösas på flera olika sätt, vara utbyte 
för en diskussion om skilda tankar och lösningar, vara en brobyggare samt att nya problem 
kan skapas (Taflin 2007, s. 22). Den här förklaringen av rika problem kommer att användas i 
den här studien. 

Skillnader i några läroplaner

Magne (1959) presenterade en enkätundersökning i tidskriften Folkskolan. Utifrån den 
framkom det att lärokursen år 1950 i matematik var ytterst detaljrik. De första åren skulle 
undervisningen fokusera på enkla matematiska färdigheter så som naturliga tal, räkne-
uppställningar med naturliga tal, bråk och utantillinlärning av multiplikationstabellerna och 
additionstabellerna (Engström 2003, s. 13). Matematikundervisningen innefattade också då 
konkret verksamhet med mått och sorter vid volymberäkningar. Kursplanen var inte 
erfarenhetsbaserad utan stödde sig istället på traditioner. Om ändringar skulle göras i 
kursplanerna under den här tiden baserades de mer på mindre systematiska lärarerfarenheter 
(Engström 2003, s. 14)

Utifrån en kort historisk tillbakablick på vad fokus var inom matematiken på 1950 talet är det 
intressant att titta på vad några läroplaner föreslagit om matematiskt innehåll och när 
problemlösningen började ta form ordentligt. 

I en studie genomförd av Svensson (2007) synliggörs hur läroplanerna Lgr62 och Lpo94 
skiljer sig åt. Studien hade med fördel för det här arbetet ett specifikt fokus på kursplanen i 
matematiken. 
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Målen för matematiken i grundskolans läroplan 1962 innefattade bland annat kunskap och 
färdigheter i aritmetik, algebra, geometri och huvudräkning (Svensson 2007, s. 14). I 
huvudmomenten för matematiken på högstadiet vid samma tidpunkt kan även problem börja 
urskiljas, där det står att undervisningen ska behandla problem med fokus på elevernas 
erfarenheter och vardagsliv (Svensson 2007, s. 15). Det här visar på en likhet med dagens 
läroplan Lgr11, där det i syftet mer utförligt uttrycks att eleverna ska kunna få möjlighet att 
lära sig att tolka vardagliga och matematiska situationer (Skolverket 2018, s. 54). Läraren får 
kommentarer och råd i läroplanen Lgr62 om hur undervisningen ska bedrivas och där 
framkommer vikten av att eleverna ska känna en tillhörighet och mening med varför de löser 
olika matematiska uppgifter (Svensson 2007, s. 15). 

När det kommer till läroplanen Lpo94 (Utbildningsdepartementet 1994) och kursplanen i 
matematik är den betydligt mer kortfattad än Lgr62:s läroplan (Skolöverstyrelsen 1969-1978).
I den här kursplanen uttrycks dock problemlösningen i något större omfattning, då eleverna 
även uttrycks ska finna en glädje i att kunna se och lösa olika problem (Svensson 2007, s. 16).
Eleverna förväntas även kunna utveckla sin förmåga att kunna lösa problemlösningsuppgifter 
och värdera sina lösningsstrategier samt utforma egna problemlösningsuppgifter. De här 
delarna är ganska snarlika syftet i dagens läroplan där eleverna ska kunna formulera och lösa 
problem och värdera sina strategier och resultat (Skolverket 2018, s. 54). I läroplanen Lpo94 
uttrycker målen för slutet av årskurs 9 att eleverna ska ha tillägnat sig kunskap i hur de kan 
lösa problem i deras vardag (Svensson 2007, s. 17). 

I läroplanen Lgr69 är det tydligt vad eleverna ska kunna och när de ska kunna det (Svensson 
2007, s. 20). I Lpo94 är det mindre detaljrikt vilken kunskap som förväntas av eleverna i varje
årskurs samt att kunskapsnivån sänkts sen läroplanen Lgr69 (Svensson 2007, s. 20). Det som 
dock är mer konkret i Lpo94 är vilka kunskaper som behövs för respektive betygssteg 
(Svensson 2007, s. 20). Det som skiljer sig främst från läroplanerna Lgr69 och Lpo94 jämfört 
med dagens läroplan Lgr11 är att problemlösningsområdet framträder tydligt. 
Problemlösningsområdet i dagens läroplan syns inte endast i de högre årskursernas centrala 
innehåll utan framkommer tydligt redan i det centrala innehållet för årskurs 1-3 (Skolverket 
2018, s. 55).  Problemlösning syns i lgr11 i både övergripande mål och riktlinjer med fokus på
kunskaper samt i kursplanen för matematik i alla delar, så som syfte, centralt innehåll och 
kunskapskrav.  

Vad och varför problemlösning?

Matematiken och i synnerhet problemlösning har blivit ett ännu mer betydande ämne i skolan 
och matematiktimmarna ska ökas med 105 timmar från och med den 1 juli 2019 (Persson 
2018, s. 7). Det visar sig även tydligt i dagens styrdokument där problemlösning är ett centralt
begrepp (Skolverket 2018, s. 54). Skolinspektionen visar även genom sin granskning 2009 att 
många elever inte får tillräckligt med undervisning i alla områden inom matematiken. 
Skolinspektionen visar också att lärare inte använder tillräckligt med varierande arbetssätt, 
vilket även hämmar elevers möjlighet till att utveckla en problemlösningsförmåga (2009). 

9



Att problemlösningsförmågan borde utvecklas i större grad i matematikundervisningen 
konstaterar även Kilpatrick (1969, s. 523). Han poängterar att det behövs mer forskning om 
matematiskt komplexa problemlösningsuppgifter, det här för att matematiklärare ska ha en 
möjlighet att undervisa eleverna, så att eleverna i sin tur kan utveckla en förmåga i 
problemlösning (Kilpatrick 1969, s. 523). 

Vad är problemlösning

Eftersom den matematiska kompetensen idag innefattar en problemlösningsförmåga, måste 
eleverna under hela sin skolgång få möta olika problemlösningsuppgifter (Taflin 2007, s. 12). 
De nya kursplanerna och den nya synen på matematik som ett bildningsämne samt som en 
generell kunskap gör att en ny syn på hur elever ska tillägna sig kunskap växer fram (Taflin 
2007, s. 16). Ofta kan det synas i matematikundervisningen att problemlösning är något som 
finns vid sidan av de andra delarna i matematiken eller som extrauppgift för de elever som är 
klara snabbt med de ordinarie rutinuppgifterna (Taflin 2007, s. 22). Varför problemlösning 
inte finns med i en så stor utsträckning på lektionerna kan ha att göra med att lärare inte vet 
hur problemlösning ska definieras, samt hur och vad för matematiskt innehåll som ska läras ut
genom den typen av uppgifter (Taflin 2007, s. 22). 

Taflin (2007, s. 36) sammanfattar vad problemlösning är. Först väljer eleverna om det är ett 
problem eller en rutinuppgift. Om det är ett problem är det även fördelaktigt att undersöka om
det är ett rikt problem. Efter det ska en metod väljas för att lösa problemet. Eleven kan till 
exempel välja att rita, skriva eller använda matematiska symboler för att lösa problemet 
(Taflin 2007, s. 36). Det huvudsakliga syftet med problemlösning är att eleven ska kunna göra
egna problemlösningsuppgifter, få inspiration för att lösa övriga problem, lära sig 
matematiska uttrycksformer och metoder samt förbättra det matematiska språket (Taflin 2007,
s. 36). 

Pólya (1945) argumenterar också för vad problemlösning är. Pólya (1945) uttrycker att den 
framtida matematikern ska vara en bra problemlösare. För att vara en bra problemlösare ska 
lösningen vara korrekt genomförd, eleven ska kunna förstå sin lösning för att kunna förklara 
den för andra samt kunna formulera egna problem. Pólyas (1945) modell innefattar fyra 
fundamentala faser inom problemlösning: förstå problemet, lägga upp strategier för 
tillvägagångssätt, genomföra valt tillvägagångssätt och slutligen återgå och se om lösningen 
blev bra. Inom problemlösning lär sig eleverna olika strategier och tillvägagångssätt för att 
kunna lösa olika problem. De strategier som elever oftast börjar med för att lösa ett problem 
är att till exempel rita, hitta mönster eller gissa. Polya (1945) betonar att det är fördelaktigt att 
först och främst läsa uppgiften noggrant. 

Lester (1996, s. 85) beskriver att problemlösningsförmågan behöver utvecklas över tid. 
Problemlösning är något som kräver mer tankearbete än vad som krävs vid rutinuppgifter. I 
problemlösningsuppgifter behövs kunskaper i många skilda områden, som till exempel 
kunskaper om att en kvadrat är en rektangel med fyra lika långa sidor (Lester 1996, s. 85).
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 Kunskaper om algoritmer och strategier, så som att rita eller söka mönster behövs även inom 
problemlösning. Kontroll är även något som behövs inom problemlösning, det innefattar hur 
tänkandet styrs. Uppfattningar handlar om hur problemlösarens föreställningar är om sig själv,
matematiken och de olika delarna i matematikuppgifterna (Lester 1996, s. 86). Affekter 
innefattar känslor och uppfattningar om olika områden i matematiken som även påverkar 
problemlösningen (Lester 1996, s. 86). Till exempel kan en elev tycka mindre bra om 
problemlösning med procent medans andra problemlösningsuppgifter fungerar utmärkt. Om 
elever uppfattar att de inte nått så stora framsteg inom ett visst problemlösningsområde kan 
det medföra negativa känslor. Om det här fortgår under en längre tid kan ett negativt tänkande
angående liknande uppgifter etsa sig fast hos eleven (Lester 1996, s. 86). Samtidigt påverkar 
även sociokulturella förhållanden matematiken då den är betydande för vilken matematik som
lärs ut men också hur den lärs ut (Lester 1996, s. 86). Slutligen betonar Lester (1996, s. 86) 
fyra principer som är betydande för problemlösningsförmågan. Elever ska lösa många 
problemlösningsuppgifter, problemlösningsförmågan mognar under en längre tid, läraren 
måste upplevas som intresserad av problemlösning och läraren ska även kontinuerligt 
undervisa i problemlösning. 

Varför problemlösning

Uppgifter som ska göras i matematikboken är ofta ett avgränsat innehåll till ett visst kapitel. 
Problemlösningsuppgifter kan istället visa på att olika matematiska tillvägagångssätt kan 
användas på samma uppgift. När eleverna själva kan formulera ett eget problem visar de att 
de förstått innebörden av vad en problemlösningsuppgift innefattar (Taflin 2007, s. 15). 
Problemlösningsuppgifter främjar olika matematiska lösningar och gör att det skapar en större
bredd av matematisk kunskap (Taflin 2007, s. 15). När elever får lösa problem får de även 
möjlighet att upptäcka och fördjupa sina matematiska kunskaper vilket ökar den matematiska 
kännedomen (Taflin 2007, s. 59).

Rutinuppgifter med endast en och samma lösning gör att det inte blir samma stora utbud av 
diskussioner och skilda tankar kring olika lösningsförslag (Taflin 2007, s. 17). Genom 
rutinuppgifter får heller inte läraren så stort utbud av elevernas matematiska- och kreativa 
resonemang. Sådana typer av uppgifter kan även medföra till större del att eleverna 
konkurrerar mot varandra istället för att kommunicera om skilda lösningar, vilket 
problemlösningsuppgifterna ger en större möjlighet till (Taflin 2007, s. 17). Det här är också 
något som Sjöberg (2006, s. 109) i sin doktorsavhandling hävdar är vanligt, främst när det 
gäller de lågpresterande eleverna inom matematik. De lågpresterande eleverna byter då hellre 
rätt lösning mot fart, då de räknar snabbt utan att fokusera på att det ska bli rätt. Detta för att 
ge en bild av att de är duktiga inom matematiken för att de är klara snabbast (Sjöberg 2006, s. 
109). 

Ett ytterligare argument till varför eleverna ska lära sig lösa problemlösningsuppgifter inom 
matematiken är att det främjar förmågan till att lösa andra problem i livet (Taflin 2007, s. 21).
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Boaler (2011, s. 33) bekräftar vikten av att eleverna ser matematiken som levande och att den 
kan kopplas till vardagslivet. Problemlösningen främjar även uthålligheten, vilket många 
människor har nytta av i hela livet (Boaler 2011, s. 31). Taflin (2007, s. 59) bekräftar även att 
rika problemlösningsuppgifter i skolan hjälper eleverna att se ett samband mellan 
verklighetens problem och matematikens. Liknande konstaterar även Kilpatrick (1969, s.525),
att kopplingen mellan elevernas erfarenheter och problemlösningen i skolan är väsentlig för 
förståelsen. Han redogör även för en undersökning som genomfördes med gymnasieelever 
som innefattade olika typer av problemlösningsuppgifter (Kilpatrick 1969, s. 525). Den ena 
handlade om social-ekonomiska situationer så som att sälja korv. Den andra innefattade 
mekaniskt-vetenskapliga situationer, där tändstift skulle testas och den tredje var en abstrakt 
situation som handlade om att lösa hemliga koder. Den som eleverna uppfattade som svårast 
var den abstrakta situationen som innefattade hemliga koder (Kilpatrick 1969, s. 525). 

Taflin (2007, s. 42) tar även upp en begreppskarta som visar varför elever ska lösa problem. 
Den innefattar bland annat att undervisning i problemlösning ger goda matematiska kunskaper
och tvärtom. Undervisning i problemlösning kan också synliggöra kognitiva processer hos 
eleven. Taflin (2007, s. 59) bekräftar att det är av stor betydelse hur och vad för problem 
läraren väljer att eleverna ska arbeta med, samt även om läraren själv tycker om 
problemlösning. Det här eftersom att lärarens attityder påverkar elevernas attityder till 
problemlösning och matematik i allmänhet (Taflin 2007, s. 56). Det arbetssätt som läraren vill
att eleverna ska utgå ifrån är också en betydande del i hur inlärningen i problemlösning 
kommer utvecklas. Om läraren till exempel visar och använder elevernas tidigare 
matematiska lösningar i undervisningen påverkar det elevernas fortsatta utveckling positivt, 
då de inser betydelsen av deras tankar (Taflin 2007, s. 59). Något som även visat sig främja 
både elevernas förståelse och intresse för problemlösning är om eleverna får ställa frågor 
under matematiklektionen, vilket gör att de förstår att det inte bara handlar om att memorera 
olika strategier (Boaler 2011, s. 33). 

 

Teoretiska perspektiv på matematikundervisning

Riesbeck (2008, s. 12) fördjupar sig i hur en diskurs som teoretiskt – didaktiskt begrepp kan 
medverka till att utveckla matematikundervisningen. Det teoretiska begrepp som används för 
den här studien är sociokulturellt perspektiv. Studien fokuserar på kommunikationen och 
interaktionen i klassrummet, hur eleverna samtalar med varandra och hur lärare och elever 
samtalar med varandra. Riesbeck (2008, s. 12) har även använt diskursanalys för att titta på 
hur ord och begrepp används samt hur elever uppfattar problemlösningsuppgifter. I slutsatsen 
i avhandlingen framkommer det att det inte varit betydande skillnader i vardagsdiskursen och 
matematikdiskursen (Riesbeck 2008, s. 60). När läraren interagerade med eleverna använde 
hen sig oftast av en matematisk diskurs. Eleverna ansåg däremot att de kan vara antingen i en 
matematisk diskurs eller en vardaglig istället för att förena dessa. Det kan alltså bli en 
svårighet när lärare utgår främst från elevernas egna erfarenheter när de ska förstå olika 
matematiska begrepp, då de matematiska begreppen i sig är diffusa och behöver arbetas med 
mer. Därför behöver lärare arbeta med det matematiska språket men tillsammans med det 
vardagliga, inte var för sig (Riesbeck 2008, s. 63). 
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Sidenvall (2015, s. 17) lyfter fram att elevers matematiska resonemangsförmåga främjar den 
konceptuella inlärningen i problemlösning. För att titta på elevernas olika uppfattningar och 
värderingar av matematiken har Sidenvall (2015, s. 17) använt sig av sociomatematiska 
normer. Sociomatematiska normer är förklaringar inom matematiken vad som kan vara 
antingen matematiskt annorlunda, matematiskt stilfullt eller matematiskt avancerat, samt vad 
som räknas som en matematiskt korrekt förklaring och motivering (Sidenvall 2015, s. 17). De 
sociomatematiska normerna förändras ständigt beroende på elevernas och lärarnas interaktion.
Eftersom läraren är en företrädare för matematiken och vad som kommer att behandlas under 
lektionen påverkar det här lärandet och synen på matematik (Sidenvall 2015, s. 17). Därför 
spelar lärarens syn på matematiken en stor roll för hur undervisningen blir. Eleverna lär sig 
genom lärarnas respons hur deras lösning tycks fungera i olika sammanhang (Sidenvall 2015, 
s. 17). 

Olika klassrum kan ha olika sociomatematiska normer. I ett klassrum kan det vara ett 
godtagbart sätt där en elev upprepar en genomförd uppgift korrekt medan det i ett annat 
klassrum krävs att eleven förklarar varje del mer utförligt och varför hen gått tillväga så som 
hen gjort (Sidenvall 2015, s. 18). Eleverna i den här studien arbetade främst med imitativt 
resonemang i uppgifterna då de var vana vid att det alltid fanns en känd metod som skulle 
användas (Sidenvall 2015, s. 36). Det här medförde att eleverna hade svårare vid okända 
uppgifter där det kunde vara lämpligare att konstruera egna metoder för att lösa uppgiften. 
Eleverna uttryckte själva att de främst arbetade med rutinuppgifter och allt mer sällan med 
uppgifter som krävde flera steg av lösningar, så som problemlösningsuppgifter (Sidenvall 
2015, s. 37). Eleverna i den här studien ingår i en sociomatematisk norm där det anses vara 
acceptabelt att endast fokusera på de enklare rutinuppgifterna och inte engagera sig i de 
uppgifter där det krävs flera steg och resonerande för att komma åt svaret på problemet 
(Sidenvall 2015, s. 38). Orsaken till att eleverna arbetade med rutinuppgifter och med ett 
procedurinriktat arbetssätt kan bland annat bero på att många lärare upplever svårigheter med 
tolkningen av kursplanen (Skolinspektionen 2010, s. 7). En annan orsak är läroböckernas 
uppbyggnad där det finns få komplexa problemlösningsuppgifter och de ligger oftast sist och 
därför hinner vissa elever aldrig dit (Sidenvall 2015, s. 39). 

Sociomatematiska normer härstammar från konstruktivismen (Yackel & Cobb 1996, s. 459). 
Det handlar om vad som är matematiskt normativt i ett klassrum när det kommer till exempel 
till målen för undervisningen eller vad som är matematiskt acceptabelt. Den innefattar lärares 
normer om instruktioner, förståelse och grupparbeten (Yackel & Cobb 1996, s. 460). Vidare 
menar Ernest (1998) att konstruktivism kan användas för att titta på hur elevernas lärande i 
matematikämnet kan stödjas på bästa sätt. Anledningen är att konstruktivismen fokuserar på 
att en elev är aktiv och kunskapsteoretiskt stark (Ernest 1998, s. 21). Begreppet konstruktion 
betyder att bygga upp delar av redan befintliga delar och inom konstruktivismen innefattar det
att förståelsens delar är produkter av tidigare konstruktioner. Det här gör att de tidigare 
delarna blir en del av innehållet i de konstruktioner som kommer efterhand (Ernest 1998, s. 
23). Den kunskap som människan får tas inte bara in utan konstrueras också av den som tar in 
den (Ernest 1998, s. 23). Författaren menar även att det kan behövas en mer social syn på 
lärandet som borde införas i konstruktivismen (Ernest 1998, s. 21). 
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Steffe och Kieren (1994, s. 728) diskuterar mer nyanserat i sin artikel om konstruktivismen 
och matematiska metoder. De menar att elevernas handlingar inte alltid utgår från eleven själv
utan påverkades av olika faktorer, så som miljö, lärare eller klasskamrater (Steffe & Kieren 
1994, s. 728). Genom att lärare blir medvetna om detta kan valen av aktiviteter begrundas 
ytterligare för att eleverna ska konstruera kunskapen så mycket som möjligt utifrån sig själv 
(Steffe & Kieren 1994, s. 728). 

Jean Piaget är den som haft en betydande påverkan till att konstruktivismen blivit en stor teori
om matematikinlärning. Piaget hade synen att en organism måste inrätta sig hos omgivningen 
för att överleva (Ernest 1998, s. 21–22). Piagets teori var att människan bygger upp personliga
scheman som formas av olika processer, de scheman människan har kan användas för att 
kunna tänka och handla i skilda situationer i livet. Men det konstruktivistiska perspektivet har 
inte bara positiva sidor när det kommer till synen på lärande (Ernest 1998, s. 21). Det som 
varit en nackdel enligt konstruktivistiskt perspektiv är att många lärare inte insett att 
inlärningen hos eleverna är aktiv och individuell (Ernest 1998, s. 21). Att många lärare inte 
alls reflekterar över elevers olika inlärningssätt och metoder inom matematiken. Lärarna i det 
här fallet har förstått konstruktivismen som att de och även eleverna endast passivt ska ta 
emot ny kunskap, vilket påverkar undervisningen och framtiden för eleverna (Ernest 1998, s. 
23).

Teoretiskt perspektiv för den här studien 

För den här studien kommer ett konstruktivistiskt perspektiv användas. Eftersom 
konstruktivismen anser att tidigare delar i matematikundervisningen påverkar kommande 
delar (Ernest 1998, s. 23) kan det hjälpa den här studien att få syn på vad lärare uppfattar att 
problemlösning är. Om lärare uppfattar att problemlösning är något som konstrueras under en 
längre tid eller om det är något eleverna passivt tar emot. Med ett konstruktivistiskt synsätt 
kan studien alltså få en viss uppfattning om den passiva inhämtningen av kunskap lever kvar i
klassrummen än idag. 

De sociomatematiska normerna som modell kommer också vara till en hjälp för att se mer 
specifikt vad lärare anser är en godtagbar matematisk redogörelse för ett problem, vilket kan 
skilja sig från lärare till lärare. De sociomatematiska normerna kan synliggöra vad lärare anser
är en problemlösningsuppgift, vilket kan ge studien en uppfattning om vad som är normen i 
klassrummet för problemlösningsuppgifter. Det här eftersom normerna påverkar hur 
undervisningen utspelar sig (Sidenvall 2015, s. 17). Det här teoretiska perspektivet kan även 
ge studien en uppfattning om hur grundskollärare ser på skillnaderna mellan rutinuppgifter 
och problemlösningsuppgifter.
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Metodval 

När en vetenskaplig undersökning ska göras måste en metod användas (Larsen 2009, s. 17). 
Metoden kan ses som ett slags verktyg som kan användas för att få svar på frågor. Metoderna 
används för att få syn på hur man kan hämta in information (Larsen 2009, s. 17). Kvalitativa 
metoder fungerar bäst när något som ska beskrivas med ord och när undersökningen ska gå 
ner på djupet (Eliasson 2013, s. 21). Inom kvalitativa metoder används ofta intervju eller 
observation (Eliasson 2013, s. 22). För att kunna få syn på lärares definitioner av begreppet 
problemlösning samt vad lärare uppfattar som godtagbara lösningar i 
problemlösningsuppgifter kommer studiens metodval att vara intervju. Det här för att studiens
syfte och frågeställningar är öppna och studien vill hellre gå ner på djupet än att generalisera 
över olika svar om problemlösning. 

Intervju 

Studiens kvalitativa metodval är intervju. Det här eftersom syftet innefattar relativt öppna 
frågor om hur lärare definierar problemlösning och vad de anser är en godtagbar lösning inom
problemlösning. Intervju som metodval är en bra metod när intervjuaren vill ha insikt i 
lärarens tänkande (Kihlström 2007, s. 48). Vid intervjuer ska inte ledande frågor ställas, utan 
öppna frågor gör istället att den som blir intervjuad har en möjlighet att svara utifrån deras 
verklighet, utan att känna att hen blir påverkad till att svara på ett visst sätt. Vid intervju som 
metod är det fördelaktigt att ställa sig vid sidan av och redogöra för sina förväntningar innan 
intervjun, annars finns det en risk att intervjuarens förutfattade meningar påverkar hur svaren 
tolkas (Kihlström 2007, s. 49). Det är även fördelaktigt att vid intervjun att ha en avskild plats
för att inte bli störd, samt att spela in intervjun för att kunna ta del av den igen i efterhand 
(Kihlström 2007, s. 49). 

Urval och genomförande

Tre utbildade grundskollärare i årskurs 3 ska intervjuas om vad de anser är definitionen av 
begreppet problemlösning. De ska få berätta utifrån deras kunskaper och erfarenheter om vad 
problemlösning är för dem och även hur de använder det i sin undervisning. Larsen (2009, s. 
84) menar att en ostrukturerad intervju innefattar frågor eller stödord som kan vara till hjälp 
vid intervjun. Vid den här sortens intervju ska inte intervjuaren styra intervjun för mycket, 
utan informanten ska få tala fritt utifrån de öppna frågorna. Stödorden kan däremot vara till 
hjälp för att kunna besvara studiens frågeställningar (Larsen 2009, s. 84). Därför passar en 
ostrukturerad intervju bra för den här studiens öppna frågor om problemlösning. De här 
lärarna ska även därefter få se tre olika elevlösningar utifrån en  problemlösningsuppgift och 
få argumentera för vilken som de anser är mest godtagbar som lösning. 
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Varför just tre grundskollärare valts är beroende av studiens tidsaspekt och omfång men även 
på grund av att den kvalitativa metoden har som utgångspunkt att främst gå ner på djupet med
några enskilda intervjuer (Eliasson 2013, s.21). Varför lärarna ska vara utbildade 
grundskollärare är av betydelse för att kunna jämföra resultaten samt för att kunna använda de
valda teoretiska perspektiven med utgångspunkt att alla lärarna är utbildade. De tre lärarna 
ska arbeta på olika skolor i Sverige eftersom det kan ge en mer nyanserad bild då lärare på 
samma skola kan ha mer liknande uppfattningar. Intervjuerna ska ske i ett ostört rum och 
spelas in med hjälp av mobilinspelningsfunktionen.

Etiska aspekter

De finns fyra huvudkrav inom de forskningsetiska principerna (Björkdahl Ordell 2007, s. 26). 
Informationskravet innefattar att den som genomför undersökningen måste informera de 
berörda om studiens syfte. Därför kommer de utvalda grundskollärarna i god tid informeras 
om att studien innefattar ett examensarbete om lärares uppfattningar om problemlösningens 
definition och godtagbara lösningsförslag. Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i 
studien har rätt att besluta över sitt deltagande (Björkdahl Ordell 2007, s. 26). Därför kommer 
det vara tydligt både innan, under och efter intervjun att de kan avböja sitt deltagande när som
helst. Konfidentialitetskravet innebär att allas personuppgifter i studien behandlas med stor 
aktsamhet (Björkdahl Ordell 2007, s. 27). Därför kommer inga namn på varken lärare eller 
skolor att användas i examensarbetets delar. Det enda som kommer att nämnas är att det är 
utbildade årskurs 3 lärare som har intervjuats och att det är på tre olika skolor i Sverige. Det 
sista huvudkravet är nyttjandekravet vilket innebär att alla uppgifter som samlas in endast 
kommer användas för undersökningen (Björkdahl Ordell 2007, s. 27). Därför kommer alla 
anteckningar och inspelningar att kasseras efter att studien är avslutad. 
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