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Abstrakt 
Den här systematiska litteraturstudien har som syfte att definiera begreppen 

problemlösning och motivation samt att undersöka om arbete med matematiska problem 

har något samband med elevers motivation för matematikämnet. Studiens resultat grundar 

sig i relevant litteratur och vetenskapliga publikationer. Resultatet visar att 

problemlösning har ett stort utrymme i dagens matematikundervisning där motivation är 

en viktig faktor för elevers framgång i matematik. Sambandet behöver inte nödvändigtvis 

finnas mellan motivation och problemlösning, däremot synliggörs det genom studien att 

motiverade och engagerade elever lyckas  bättre inom problemlösning. 
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1. Inledning  

Skolan ska bidra till en livslång lust att lära. Redan från skolstart ska eleverna få möta en 

meningsfull undervisning som är utvecklande och utmanande (SFS2010:800, Kap. 1, 4 

§). Undervisningen ska tillföra ett kreativt tänkande och uppmuntra till nyfikenhet där 

eleverna ska finna tillförlit till sin egna förmåga i en öppen lärandemiljö. I kursplanen för 

ämnet matematik har problemlösning en framträdande roll där matematik beskrivs som 

en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet. Problemlösning är nära kopplad 

till skolans uppdrag som ska förbereda eleverna till att verka i ett demokratiskt samhälle. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna ska känna glädje och vilja till att fortsätta 

utvecklas, göra framsteg och bemästra sina svårigheter. Genom det här ska eleverna ges 

möjlighet att utifrån matematiken utveckla sin förmåga att lösa problem genom ett 

kreativt och lustfyllt sätt (Skolverket, 2018). Murhman och Sumelsson (2018) skriver att 

motivation krävs för att eleverna ska lyckas inom matematiken. Motivation hos elever 

kan visas genom glädje och vilja. Thompson och Wery (2013) beskriver att det tydliggörs 

utifrån elevens självbild och tro på sin egna förmåga vid exempelvis lösningar av 

uppgifter.   

 

Motivation, tidig introduktion av problemlösning och vardagsanknytning är viktiga delar 

för att ge eleverna förutsättningar att lyckas (Bruun, 2013). I kunskapskraven för 

matematik tydliggörs det att problem ska vara kopplade till vardagliga situationer där 

eleverna får en anknytning till problemlösningsuppgifter. Därmed kan eleven urskilja 

vilka strategier och metoder som krävs för att kunna lösa uppgiften (Skolverket 2018). 

Genom arbete med problemlösning kan eleverna få möjlighet till att utveckla sina 

matematiska förmågor såsom begreppsförmåga, problemlösningsförmåga, 

metodförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga. Det skapar en större 

förståelse för alla typer av uppgifter inom matematik och inte enbart rutinuppgifter. 

Problemlösning ger eleverna chansen att självständigt tolka och hitta lösningar på 

matematiska problem, så att de inte längre kräver ett ständigt stöd av pedagoger, utan de 

använder sig av sina egna erfarenheter och förmågor (Skolverket, 2013).  

   

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära kan benämnas som motivation och det synliggörs 

genom de här tre begreppen. Forskning visar på att ett kreativt tänkande och 

argumentation bidrar till ett öppet klassrum där eleverna står i fokus. Elevernas tro på sig 

själva, lärandemiljön och dess deltagande har en stor påverkan på elevers inställning till 
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mottagande av nya kunskaper. Idag synliggörs brist på motivation hos elever genom 

rastlöshet och dåligt uppförande. Den stora utmaningen för pedagoger blir därmed hur 

man fångar de här eleverna (Wery & Thompson, 2013).  
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2.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om arbete med matematiska problem har något 

samband med elevers motivation för matematikämnet. Studien avser att studera olika 

aspekter av begreppen problemlösning i matematik och motivation för matematik. 

 

• Hur definieras begreppen problemlösning och motivation? 

• Finns det något samband mellan problemlösningsuppgifter i skolan och 

motivation för matematikämnet?  
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3. Begrepp 

I det här avsnittet kommer begreppen motivation och problemlösning definieras. De två 

begreppen får sin övergripliga definition som kommer stå till grund inför kommande 

resultatavsnitt. Viktiga begrepp ur definitionerna kommer återkomma i resultatavsnittet 

på ett mer utförligt sätt.  

 

3.1 Problemlösning 

Problemlösning definieras av Taflin (2007) som ett problem där eleven måste tolka 

problemet och utifrån det hitta en lösning. Taflins (2007) definition berör det Schoenfeld 

(1985) beskriver om problemlösning. Han beskriver det som att konfrontera ett problem 

som inte har ett färdigt svar, där det krävs av eleven att komma på en strategi eller en 

metod som löser problemet (Schoenfeld, 1985).  Eleven behöver tillräckliga kunskaper 

om vardagliga och matematiska situationer för att kunna tolka problemet och hitta en 

lösning. Problemet måste vara fritt från rutinartade metoder vilket annars gör att 

problemlösningsuppgiften blir en så kallad standarduppgift eller rutinuppgift. Beroende 

på vem det är som löser problemet kan det vara en standarduppgift eller en rutinuppgift 

om eleven redan besitter inövade lösningsmetoder. En del av processen i problemlösandet 

är att eleven på egen hand ska komma fram till lösningen och fundera över hur man ska 

tänka när man inte kan se lösningen direkt. Genom att eleven får chansen att möta olika 

problemlösningsuppgifter ökar elevens möjligheter att ta till sig nya tillvägagångssätt och 

strategier. Syftet är att eleven ska upptäcka och hitta lusten i att lära och själv engagera 

sig i ämnet (Taflin, 2007).   

 

3.2 Motivation 

Enligt Jenner (2004) är motivation ett ledande begrepp inom allt pedagogiskt arbete. 

Motivation ses inte som en egenskap utan istället som ett resultat av en persons tidigare 

upplevelser, erfarenheter och bemötande. Motivation handlar främst om bemötande och 

det är därför viktigt att pedagoger håller i givande möten för att behålla och öka elevers 

motivation. Motivation handlar alltså inte främst om människors egenskaper, vilja eller 

lust till att utföra handlingar, utan om hur man blir bemött. Det beskrivs även som ett 

svårfångat begrepp med många olika definitioner och därför är det svårt att hitta en 

heltäckande definition till motivationsbegreppet (Jenner, 2004). Muhrman och 

Samuelsson (2015) håller med Jenner (2004) om att det är svårt att ge en enkel definition 
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av motivationsbegreppet. Författarna beskriver motivation som det som får en människa 

att göra eller utföra något. Människor kan antingen sakna, skaffa eller förse andra 

människor med motivation.  

 

Motivation kan delas in i två olika kategorier, inre och yttre motivation, där begreppet får 

olika betydelser. Inre motivation kan förklaras som det vi själva kan påverka, som att 

engagera och intressera sig för ett uppdrag. Det är den inre motivationen som sätter igång 

ett beteende eller en handling (Muhrman & Samuelsson, 2015). Den yttre motivationen 

handlar om en individs strävan efter att nå ett mål där handlingen är styrd mot en specifik 

riktning. Riktningen kan innebära yttre mål och belöningar i form av pengar, stort 

umgänge, status eller betyg (Jenner, 2004). 
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4. Metod  

I det här avsnittet kommer val av metod att presenteras. Avsnittet innehåller 

underkategorier som berör olika aspekter inom metoden. Det första stycket berör val av 

metod och därefter kommer datainsamlingsmetoden som beskriver vilka databaser som 

har använts. I manuellt urval beskrivs det hur sökprocesserna och urvalet har gått till, 

och slutligen redogörs de etiska riktlinjerna.  

 

4.1 Val av metod 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver om vikten av att välja rätt 

metod vid sökningar av fakta. Med hjälp av frågeställningarna är det viktigt att välja 

vilken eller vilka databaser och vilka begrepp som är relevanta för arbetet. Författarna 

skriver att utifrån forskningen finns det en överensstämmelse om att det är 

frågeställningarna som styr valet av metod.  I det här arbetet har begreppen motivation 

och problemlösning varit utgångspunkterna i sökandet av artiklar, avhandlingar och övrig 

relevant litteratur.  Arbetet har utgått från Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013) beskrivning om vad en litteraturstudie är och vad den ska innehålla. Författarna 

beskriver fyra viktiga punkter, varav den första behandlar tydliga ramar och metoder vid 

sökning av artiklar. Punkt två innebär att litteraturstudien ska ha en bestämd sökstrategi. 

Därefter ska alla inkluderade studier granskas och tillsist ska artiklar som tagits fram 

jämföras och ett urval ska göras till ett gemensamt resultat.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod  

Vid val av databaser har Libris, ERIC och SwePub varit de som främst har använts vid 

insamling av data. Utrifrån de här databaserna har 36 artiklar granskats och använts i 

arbetet. De här databaserna har använts eftersom sökningarna gav många träffar. Det 

grundar sig även i att de är stora databaser där det är enkelt att begränsa sig till specifika 

sökord. Sökningar har skett genom olika metoder och avgränsningar som är kopplade till 

studiens frågeställningar. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver att 

ett vanligt sätt att välja sökord är att utgå från ord i frågeställningarna för att sedan söka 

på ord eller ordkombinationer i databaserna. I studien har ord på både svenska och 

engelska använts beroende på databas, exempelvis har ord som problemlösning översatts 

till problem solving vid användning av ERIC.  
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4.2.1 SwePub och Libris 

Databaserna SwePub och Libris har använts vid ett fåtal sökningar för att komplettera 

sökningarna hos ERIC. För att få fram så många varianter av ett begrepp som möjligt 

tillämpades trunkering. I en trunkering går det att byta ut början eller slutet av ett ord mot 

en asterisk, en * (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I databaserna utfördes 

sökningarna med hjälp av trunkering för att få fram ett stort antal sökningar, exempelvis 

användes begreppet matemati*. I sökningarna togs ändelsen bort för att få ett större urval 

att välja mellan, det gör att ord som matematik även kan hittas i kombination med andra 

ord. Vid en av sökningarna på databasen Libris användes begreppen matematikunderv* 

och problemlös* och det gav 131 träffar. För att avgränsa det här ytterligare användes 

fritt online, vilket begränsade det till 14 träffar där sedan en artikel var relevant för 

studien.  

 

4.2.2 ERIC 

ERIC är en bred databas som innehåller en stor mängd av vetenskapliga artiklar. I studien 

har ERIC varit den databas som legat till grund för den största del av data som studien 

använt sig av. På databasen har flera sökningar gjorts vid olika tillfällen med koppling till 

relevanta områden som berör studien. I en av de första sökningarna som utfördes 

användes begreppen problem solving och mathematic education, båda begreppen sattes 

in i ämnesordlistan, Thesaurus. Med hjälp av sökningen i ordlistan så gav de flera 

underrubriker som användes som sökord för att utvidga sökningen, exempelvis så 

användes begreppen mathematical application och creative thinking i en specifik 

sökning. Sökningen gav 118 träffar varav 4 artiklar ansågs relevanta för studien. Genom 

att använda sig av begrepp såsom creative thinking, student motivation och problem 

based learning kunde sökningarna avgränsas mer. Det bidrog till fler träffar som ansågs 

mer relvanta för arbetet. Exempelvis genomfördes sökningar där endast begreppet 

problem solving användes, det här ledde till tusentals träffar, därmed var dessa 

begränsningar viktiga för studien. 

 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver att kombinera 

ämnesordsökningen tillsammans med begränsningar, såsom publiceringsår och 

åldersgrupper, kan avgränsa sökningen och bidra till fler relevanta artiklar. I systemet 

måste man även skilja begreppen med OR, AND och NOT för att antingen begränsa eller 

utvidga sökningen. OR används för att hitta artiklar där något av begreppen ingår och det 
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bidrar till ett bredare resultat, AND ger ett smalare resultat där båda begreppen ingår och 

NOT används för att få fram resultat som innehåller något av begreppen och utesluter det 

andra vilket begränsar sökningen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

 

4.3 Manuellt urval  

För att välja ut relevanta artiklar till studien har först rubrikerna lästs igenom för att få 

en snabb överblick över vilka artiklar som upplevs passande till studiens syfte. Många 

artiklar innehöll exempelvis begreppen problemlösning och motivation men fokuset på 

de här artiklarna har legat på andra aspekter än de som har betydelse för studien, därmed 

kunde artiklarna sållas bort omedelbart. För de artiklar där rubriken sågs intressant 

lästes sedan abstraktet och ämnesord för att hitta samband till studiens syfte och 

frågeställningar. Om det fanns ett samband lästes hela artikeln igenom. Många artiklar 

sågs vid första anblick som lämpliga men visade sig sedan vara opassande och användes 

därför inte i studien.   

 

Eftersom ett stort antal sökträffar framkom vid de flesta av sökningarna användes 

genomgående två avgränsningar. Den första avgränsningen gällde de årtal som 

artiklarna publicerades, de skulle vara publicerade från år 2010 och framåt. Dels för att 

den avgränsningen begränsade antalet sökträffar betydligt men även för att få fram 

nypublicerad forskning. Den andra avgränsningen som också ansågs vara mest 

betydelsefull var att artikeln var peer reviwed. Det här beror på att texter som inte 

granskats av andra forskare inte går att hänvisa till i en vetenskaplig studie (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

 

4.4 Etiska riktlinjer  

I en systematisk litteraturstudie ställs frågorna inte till undersökningspersoner utan till 

litteraturen. Det är därför viktigt att noggrant värdera de skriftliga källor som används i 

studien. En central del i en litteraturstudie är att ta ställning till etiska riktlinjer och 

applicera det på studien samt dess metod.  Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013) menar att ställningstagandet främst måste ske tillsammans med urvalet och vid 

presentation av resultatet. Författarna lägger vikt vid tre punkter; val av studier som är 

vetenskapligt granskade, referera till valda studier och presentera alla resultat som studien 

har fått fram, oavsett om de finns till stöd för syftet eller inte. Författarna lägger stor vikt 
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vid att etiska dilemman gällande fusk och utlämnade resultat inte får förekomma 

(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013).  

 

Inom de etiska riktlinjerna är relevans och källkritik ett faktum samt en förutsättning att 

beakta i en trovärdig systematisk litteraturstudie. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är 

en korrekt referenshantering för att på så sätt undvika plagiat. Plagiat sker när skribenten 

använder en forskares arbete som sitt egna utan att hänvisa till forskaren, vilket även kan 

ses som stöld. Vid användning av någon annans arbete är det viktigt att tydliggöra vem 

som gjort vad genom korrekt referering (Vetenskapsrådet, 2007).  
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5. Resultat  

I det här avsnittet kommer resultatet av studien att presenteras. Resultatet börjar med att 

redogöra begreppet problemlösning där det förklaras samt tar upp vanliga typer av 

problem som används i undervisningen. Därefter kommer begreppet motivation och 

som tydliggörs utifrån olika faktorer. Slutligen presenteras sambandet mellan 

motivation och problemlösning. 

 

5.1 Problemlösning  

Problemlösning är matematikens mittpunkt. Problemlösning bidrar till att elever 

utvecklar ett kreativt tänkande. Elever måste få möjlighet att diskutera, skriva och lösa 

problem, det handlar om ett samband mellan elevernas tidigare erfarenheter och den 

nyligen inlärda kunskapen. Pedagoger spelar en stor roll i matematikundervisningen, det 

är deras uppgift att skapa en miljö som tillåter alla elever att engageras och motiveras. 

Eleverna ska ifrågasätta, ta risker och vara en del av undervisningen (Whitin &Whitin, 

2008). Problemlösning består inte endast av textbaserade uppgifter. Det innehåller 

processer där eleverna får presentera sina tillvägagångssätt och det tillåter eleverna att 

lära sig matematiska begrepp som de kan tillämpa såväl i undervisningen som i vardagen. 

Processen bidrar till att det är eleverna som utforskar problem, upptäcker lösningar och 

kommer fram till resultatet. Elever som sent blir presenterade för problemlösning riskerar 

att hamna i en sluten cirkel där de endast fokuserar sig på rutinartade metoder och där de 

får en svårighet för att använda sin kreativitet och fantasi (Arikan & Ünal, 2015).  

 

Laine et al. (2014) definierar problemlösning som en uppgift där problemet kräver att 

eleven använder sig av en ny metod för att lösa problemet. Författarna menar att eleven 

måste utveckla sitt tänkande med hjälp av egna erfarenheter för att skapa en ny lösning 

på problemet. Om eleven kan se lösningen direkt är det inte längre en 

problemlösningsuppgift utan istället en rutinuppgift. Det här leder till att en 

problemlösningsuppgift kan skilja sig från elev till elev. För den ena eleven kan det vara 

en rutinuppgift och för den andra ett problem. Exempelvis kan 2 + 2 vara en 

problemlösningsuppgift för förstaklassare medan det är en rutinuppgift för äldre elever. 

Problemlösning blir ett hjälpmedel för att utveckla det matematiska tänkandet (Laine et 

al, 2014). Genom engagemang, meningsskapande och problemlösning kan eleven 

utveckla en beräkningsmetod som kan användas i flera olika problemlösningsuppgifter. 
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Med hjälp av problem får eleverna stöd med inlärning av begrepp inom matematiken som 

ska kunna tillämpas såväl i undervisningen som i det verkliga livet (Lester & Lambdin, 

2007). 

 

En problemlösningsuppgift kännetecknas av att det inte finns några givna strategier och 

där eleverna möter svårigheter som de måste ta sig över. Lester (1983) beskriver 

problemlösning som ett sätt att lära. Färdigheter inom problemlösning sker genom övning 

och repetition där eleverna står i fokus. Utifrån forskning läggs även vikten vid att 

problem ska vara kreativa och där eleverna själva ska visa strategier som bidrar till att de 

i framtiden kan utveckla egna problem. Det hela handlar om att framställa olika varianter 

av problem som engagerar eleverna till att vilja utvecklas, skapa nya förmågor och där de 

själva får reflektera över problem. Den här lärandeprocessen bidrar till att eleverna får 

fundera över sitt egna tänkande men också andras, vilket kan leda till en klassrumsmiljö 

där alla lär sig av varandra (Taflin, 2007). 

 

Taflin (2007) beskriver fyra stag som ursprungligen är utformade av George Polya som 

är en stor forskare inom problemlösning.  

1. Förstå problemet  

2. Skapa en plan  

3. Genomföra planen 

4. Se tillbaka  

 

De fyra stegen går ut på att eleverna genom att beskriva problemet med egna ord visar att 

de förstår problemet och att de har ett fungerande tillvägagångssätt som går att 

genomföra. Slutligen ska eleverna se tillbaka på lösningen och kontrollera resultatet, det 

visar ifall eleven har förstått problemet och kan se sina misstag och åtgärda dem. Fokuset 

ligger på lösningsprocessen och inte det slutliga resultatet, men en viktig del av 

kunskapen är att kunna se problem i lösningen som har kunnat påverka resultatet och lösa 

dem. Det här bidrar till att eleverna får information om vad de kunnat göra bättre och det 

här kan då tas med till nästa gång. George Polyas fyra steg bidrar till att eleverna utvecklar 

sitt kritiska tänkande, det stärker elevernas analysförmåga som medverkar till att de kan 

se relationer mellan olika problem (Arikan & Ünal, 2015).  
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5.1.1 Olika problemtyper  

5.1.1.1 Öppna problem 

Ett öppet problem kännetecknas av att det finns fler än ett korrekt svar, där eleverna också 

utmanas att använda olika strategier för att komma fram till lösningen. Munroe (2015) 

beskriver att problemen kan vara skapade efter elevernas erfarenheter eller skapade av 

situationer som eleverna känner till. Ett bra öppet problem ska vara svårt nog för att 

utmana de högpresterande eleverna samtidigt som de svagare eleverna ska kunna hitta en 

lösning på liknande problem, baserat på hans eller hennes förmåga. Användning av öppna 

problem inom matematikundervisningen främjas eftersom de stimulerar ett kritiskt 

tänkande, avslöjar egenskaper hos eleverna samt kan vara utformade efter elevernas 

vardagliga liv för att de lättare ska förstå problemet (Munroe, 2015). 

 

Holgersson (2015) skriver att pedagoger som undervisar kring öppna problem får en 

överblick av elevernas kunskaper, det bidrar till en förståelse för deras tänkande och det 

skapar större möjligheter till uppföljning. Vid introduktion av öppna problem kan elever 

upplevas som osäkra och oengagerade. Det beror på att de är vana vid att en specifik 

lösning ger ett svar. Det berör de elever som är vana vid det traditionella arbetet, där 

problemet alltid avslutas med ett rätt eller ett fel svar. Öppna problem leder till ett lärande 

som engagerar och utmanar eleverna, de får både använda sig av och utveckla sina 

tidigare kunskaper.  Öppna problem bidrar till en miljö som uppmuntrar till delaktighet 

och där eleverna lär sig av varandra. Undervisning i öppna problem fokuserar på själva 

lärandet och tillvägagångssättet snarare än på vad som är rätt och fel (Holgersson, 2015). 

Exempel på ett öppet problem:  

 

En vårmorgon klev Lisa upp tidigt.  

Det var ganska kallt ute, men hon förstod att det skulle bli en skön dag ändå.  

När klockan var ett var det tio grader varmare än på morgonen. 

Hur varmt var det på morgonen och hur varmt var det klockan ett? 

 

5.1.1.2 Textuppgifter 

Roche (2013) beskriver att textuppgifter är de uppgifter som till största del består av en 

text som innehåller ett problem, dock kan även textuppgifter ha ett rutinartat innehåll, 

vilket innebär att en textuppgift inte alltid är ett problem. Det krävs att problemet har två 

eller fler påstående som följs upp med en fråga. För att lösa ett sådant problem menar 

författaren att eleverna behöver metoder för att hitta lösningen, det här sker genom en 
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koppling mellan gamla och nya erfarenheter. Textuppgifter ger eleven chansen att fundera 

över metoden och de viktiga matematiska idéerna som framkom under processen. Roche 

(2013) delar upp textuppgifter i tre olika kategorier, result unknown, change unknown, 

start unknown, där kategorierna beskriver olika sätt att formulera en textuppgift. Result 

unknown beskrivs som att eleverna är ovetande om hur resultatet kommer framstå. 

Exempelvis:  

 

                              Maja har 3 äpplen. Nils ger Maja 2 äpplen. 

                              Hur många äpplen har Maja nu? 

 

I textuppgifter som är uppbyggda på Change unknown är början och svaret på problemet 

med, men saknar mittendelen som behövs för att förstå hela innebörden. Exempelvis:  

 

Ellen ska baka bullar. Hon har 3 dl mjöl men behöver 13 dl.  

Hur mycket mjöl är det som saknas? 

 

Start unknown beskriver Roche (2013) som de uppgifter där början saknas. Författaren 

skriver att eleverna har svårigheter när de ska lösa start unknown problem eftersom det 

ursprungliga antalet saknas. Exempelvis:  

 

Emma och Mårten räknar sina kulor, de har 15 kulor tillsammans.  

Mårten tog med sig 6 kulor hemifrån.  

Hur många kulor hade Emma med sig? 

 

Bates och Weist (2004) menar att textuppgifter tillåter elever att arbeta mot en utveckling 

av problemlösningsförmågan inom sammanhang som inte kräver tillämpning av 

utantillärande kunskaper. Däremot visar forskning att elever har svårigheter med att lösa 

problem som består av mycket text. Författarna föreslår tre faktorer till varför elever har 

svårt för att lösa problem som är textuppgifter; de har en begränsad erfarenhet av vad 

ordet problem betyder, har brist på motivation till att lösa problemet samt att problemet 

inte är relevant eller passar till elevernas verklighet. De här faktorerna bör pedagoger 

överväga för att förbättra elevers prestation vid undervisning av textbaserade problem 

vilket är en grundläggande del inom matematiken (Bates & Wiest, 2004).  
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5.1.1.3 Rika problem 

Taflin (2007) beskriver att rika problem ska introducera viktiga matematiska problem och 

lösningsstrategier. Hur pedagoger introducerar matematiska problem har en stor 

betydelse för hur problemen formuleras och tas emot av eleverna. Problemen måste vara 

lätta att förstå för att ge alla elever möjlighet till att delta. Författaren skriver att elever 

ska behöva anstränga sig för att få fram olika lösningsstrategier eftersom rika problem 

ska kunna lösas på olika sätt. Lösningen på problemet ska ge chans till diskussion mellan 

pedagoger och elever, där strategier, representationer och matematiska idéer ska framgå. 

En viktig del inom arbetet med problemlösning är att eleverna får presentera både 

lösningar men också egna problem för varandra. Utifrån presentation av problem lär sig 

eleverna av varandra som även bidrar till att pedagogen får en uppfattning om elevernas 

förståelse. Slutligen bidrar rika problem till att eleverna tillsammans med pedagogen 

skapar nya intressanta och utmanande problem. Exempel på ett rikt problem för äldre 

elever är (Taflin, 2007): 

 

Ett lejon äter upp ett får på 3 timmar, en björn äter upp ett får på 6 timmar  

och en leopard äter upp ett får på 4 timmar. 

1. Hur lång tid tar det för lejonet och björnen att tillsammans äta upp ett får?  

2. Hur lång tid tar det för alla tre djuren att tillsammans äta upp ett får?  

3. Hitta på ett eget liknande problem och lös det (Larsson, 2007). 

 

5.1.1.4 Vardagsanknytning  

Peng och Sollervall (2014) skriver att vardagsanknytning är en viktig del i utformningen 

av problemlösningsuppgifter. Det läggs stor vikt i att problem måste ha en koppling till 

elevernas intresse men också till deras vardagliga liv. Författarna skriver att elever 

presterar bättre i skolan när matematiska problem framställs i ett sammanhang med 

vardagsanknytning än i en mer traditionell kontext. Det är därför viktigt att pedagoger 

förstår och tar till sig på vilket sätt elever kopplar ihop vardagsanknytning med sin 

inlärningsprocess, för att på så sätt få till en bättre undervisning (Peng & Sollervall, 2014). 

Vardagsanknytning har även stor påverkan på hur en problemlösningsuppgift tas emot. 

Uppgifter som har en koppling till elevers vardagliga liv och tidigare kunskaper ger 

eleverna en känsla av meningsfullhet. Det bidrar till att de får uppleva något som annars 

är abstrakt och oförståeligt, att kännas givande och uppnåeligt (Brough & Calder, 2014). 

Lärprocessen utvecklar elevernas tankegång och resonemang samt ger dem chansen att 

fundera, kommunicera strategier och lösningar (Burton, 2010).   
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Vardagsanknytning kan bli ett problem när klyftan mellan matematiken i skolan och den 

som finns hemma blir större. Wedege (2011) påstår att vuxna i stort sätt bara ser 

matematiken i vardagen som formler och algoritmer. Wistedt et al. (1992) instämmer att 

vardagsmatematik kan vara problematiskt. De menar att endast de som är lärda de 

matematiska principerna kan se det i vardagen och att barn därmed inte kan koppla sina 

kunskaper från skolan till vardagen. Pedagoger bör inte vara låsta vid tanken av problem 

måste vara vardagsanknytna, probelm kan exempelvis anses som roliga och intressanta 

exempelvis genom att använda sig av problemet ovan. För vissa elever är djur som äter 

andra djur inte något de är bekanta med i sin vardagliga miljö, utan något som de upplever 

som intressant och det här kan bidra till en lust att lära. Därmed behöver inte problem 

vara vardagsaknutet utan fokuset kan ligga på elevers intresse och det kan vara minst lika 

viktigt för elevers problemlösningsförmåga. (Wistedt et al. 1992).  

   

5.2. Motivation  

Ett lärande som uppmuntrar, engagerar och intresserar bidrar till att elever söker kunskap 

på egen hand. Elevers attityder och behov inom matematik är båda viktiga delar för nå 

framgång i ämnet. Linder, Smart och Cribbs (2015) skriver att en positiv inställning till 

matematiken leder till stöttning för elevers förståelse. Brist på motivation kan synliggöras 

på olika sätt, varav ångest, dåligt uppförande och sämre resultat är viktiga faktorer att ha 

i åtanke. Forskare har på olika sätt undersökt hur man kan utveckla motivation hos elever 

(Linder, Smart & Cribbs, 2015).  

 

En viktig del inom motivation är att eleverna känner tilltro till sin egna förmåga i 

matematikundervisningen. Wæge (2007) menar att brist på tilltro skulle då leda till att 

elever misslyckas i att nå målen som är uppsatta. Forskning har visat att brist på 

motivation har synliggjorts längre ner i åldrarna, det här påverkar eleverna i längden och 

medför stora svårigheter för pedagoger att nå dessa elever. Den motivation och attityd 

som finns i de yngre åldrarna sätter grunden för hur den kommer att utvecklas. Sambandet 

mellan motivation och attityd kan vara en avgörande faktor för hur motivationen 

förändras genom åren (Wæge, 2007).  

 

Pedagogers inställning till undervisningen har en stor påverkan på elevers motivation. 

Motivationen påverkas av både inre och yttre faktorer som finns i den lärandemiljön som 

de befinner sig i (Muhrman & Samuelsson, 2018). Wæge (2007) förklarar att lösningen 
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för att motverka brist på motivation sker genom att hitta en förklaring till varför en elev 

beter sig på ett visst sätt. Motivationen påverkas av många olika faktorer, exempelvis 

värderingar, erfarenheter, miljö och behov. Hon menar att brist på motivation synliggörs 

genom okoncentrerade elever som saknar en stimulans i undervisningen. Det här medför 

att skolan har en stor påverkan på elevers motivation och hur den visar sig (Wæge, 2007).   

 

5.2.1 Inre och yttre 

Yttre motivation hänvisas till behov som är avgörande av yttre faktorer såsom belöning 

och uppmuntran. Lohbeck (2018) skriver att det är större chans att en elev som endast har 

yttre motivation inte studerar för att eleven tycker ämnet är intressant, utan för att få en 

belöning i slutändan, såsom betyg. Yttre motivation handlar därmed om att fokus läggs 

på de yttre faktorerna som påverkar individen och inte på den egna utvecklingen 

(Lohbeck, 2018).  

 

Inre motivation är de behov som påverkas av det som är intressant och tillfredställande 

för en individ. Det kan exempelvis handla om när en elev engagerar sig i en uppgift för 

att eleven upplever att det är roligt och intressant. Lohbeck (2018) menar att till skillnad 

från den yttre motivationen så deltar eleven för sina egna behov och inte för någon annans. 

Den inre motivationen avgörs av intresse och tillfredsställelse (Lohbeck, 2018). 

Weidinger, Steinmayr och Spinath (2017) skriver att det framkommer i forskningen att 

den inre motivationen är stark och tydlig i de lägre åldrarna men att den försämras med 

åren. Den starka inre motivation har synliggjorts genom att yngre elever visar stort 

engagemang och intresse för skolarbete. Författarna menar att det inte finns några klara 

svar i forskningen till varför inre motivationen minskar i högre åldrarna, däremot tror de 

att betyg har en negativ påverkan. Betyg är starkt kopplat till den yttre motivationen men 

kan även avgöra hur mycket inre motivation en elev har. Exempelvis elever med goda 

betyg kan tillfredsställas genom att de genomgående får bra betyg och därmed kvarstår 

den inre motivationen, men hos de elever med sämre betyg och som får upprepad dålig 

feedback försämras motivationen (Weidinger, Steinmayr & Spinath, 2017). 

  

Utöver den inre och yttre motivation beskriver Jenner (2004) en tredje aspekt som 

redogörs som en växelverkan mellan inre och yttre motivation. Inre och yttre motivation 

hänger ihop men forskare menar att det påverkar individers beteende på olika sätt. Jenner 

(2004) menar att för en elev som endast fokuserar på ett yttre mål, så är det bara höga 
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betyg som räknas. Det som kan vara det inre målet och drivkraften, som att utveckla sitt 

intellekt, hamnar därför i bakgrunden. Om en individs inre drivkraft har sin grund i 

förväntningar och utlöser ett beteende eller en handling mot ett visst mål kan den vara 

yttre eller inre. Om målet sedan uppfylls eller inte, blir sedan resultatet en justering eller 

en förstärkning av den inre drivkraften (Jenner, 2004). 

 

Jenner (2004) nämner ett begrepp som ofta kopplas ihop automatiskt med motivation, 

nämligen drivkraft. Att dra en koppling mellan motivation och en inre drivkraft är inte 

alltid nödvändigt. Motivation är något som en individ kan känna inför vissa uppgifter och 

sakna vid andra. Därför kan drivkraften inte ses som isolerad utan den måste ställas i 

relation till ett mål (Jenner, 2004). Inre motivation är en viktig faktor för att lyckas inom 

matematik tillsammans med intelligens och kognitiva färdigheter. Idag visar forskning att 

yttre motivation endast fungerar under en kort tid. Däremot kan den yttre motivationen 

ständigt uppmuntras med hjälp av uppskattning och belöning (Özcan, 2016).  

 

5.2.2 Motivationsfaktorer 

Muhrman och Samuelsson (2018) menar att motivation har minst lika stor betydelse som 

intelligens gällande hur väl elever lyckas i matematikämnet. En viktig motivationsfaktor 

för elever är att de får använda sig av varierande arbetsformer. Eleverna får därmed träna 

på olika metoder som krävs för att utveckla olika matematiska förmågor, exempelvis 

resonemangsförmågan. Ytterligare en motivationsfaktor som hänger ihop med 

undervisningen är elevernas möjlighet till att få göra självständiga val. Elever som 

förväntas att prestera bra på prov men som inte får någon möjlighet till inflytande över 

sin undervisning, har sannolikt en mer negativ inställning till matematik än elever som 

får vara med och själva påverka hur deras undervisning ska se ut (Muhrman & 

Samuelsson, 2018).  

 

Enligt Muhrman och Samuelsson (2018) är motivation resultatet av hur stort värde en 

uppgift har för eleven som ska lösa uppgiften. Författarna lägger även stor vikt vid elevens 

möjlighet till att lösa problemet och deras egna antagande för vilka möjligheter de själva 

har, är en viktig aspekt. Eleven bedömer sin egen förmåga utifrån tre aspekter: uppgiftens 

svårighetsgrad, omgivningens förväntningar samt de tidigare erfarenheter från tidigare 

framgångar eller motgångar med att lösa uppgifter. Pedagogen har en viktig roll när det 

kommer till att behålla elevernas motivation även när det blir mer avancerade uppgifter. 
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Det är upp till pedagogen att möta eleverna på den kunskapsnivå där de befinner sig och 

utformar uppgifter som de har möjlighet till att lösa. Författarna menar att om eleverna 

uppfattar uppgifterna som alltför komplicerade kan det leda till att deras självförtroende 

för matematiken försvinner, men det är inte heller bra för motivationen om uppgifterna 

är alltför enkla och om eleverna aldrig ställs inför utmaningar. Eleverna kan därmed tappa 

motivationen helt för matematiken och uppfatta undervisningen som ointressant. Det 

handlar om en balansgång mellan svårighetsgraderna gällande matematikuppgifternas 

utformning (Muhrman & Samuelsson, 2018).  

 

Muhrman och Samuelsson (2018) skriver att pedagogers inställning till matematik är 

ytterligare en betydelsefull motivationsfaktor. Att pedagogen har en positiv inställning 

till matematiken ökar elevers motivation. Författarna skriver att det kan ha en lika stor 

roll som undervisningsinnehållet. Höga förväntningar som är ställda av pedagogen är en 

annan viktig faktor för motivationen. Förväntningarna ska vara högt satta utifrån varje 

elevs förmåga ska uppfattas som positiva och inte begränsande. Pedagogers förväntningar 

påverkar elevernas beteenden och deras prestationer i skolan. Om pedagogen förmedlar 

positiva förväntningar till sina elever ökar det möjligheterna till att eleverna presterar 

bättre. Har pedagogen negativa förväntningar kan det istället leda till att eleverna blir 

mindre aktiva och presterar sämre. Därmed smittar pedagogens inställning och 

förväntningar av sig på eleverna, vilket är viktigt att ha i åtanke som pedagog (Muhrman 

& Samuelsson, 2018). 

 

Pedagogens engagemang och inställning är något som påverkar en del av elevens 

studiesituation. Muhrman och Samuelsson (2018) skriver att i elevens totala 

studiesituation ingår förutom läraren även andra elever samt vårdnadshavare. Ett positivt 

studieklimat skapas genom goda relationer mellan elever, pedagoger och vårdnadshavare. 

Om elever uppfattar ett positivt studieklimat där de känner sig trygga, uppskattade och 

kompetenta blir de mer motiverade till lärande. Det här tydliggörs genom att de visar ökat 

engagemang och intresse för sina studier. För att motivation för lärande ska skapas i 

undervisningssituationer är det upp till pedagogen att känna empati för sina elever och 

sätt sig in i deras situation och verklighet. Eftersom motivation till stor del handlar om 

bemötande är det viktigt att eleverna känner sig förstådda och sedda av pedagogen. Även 

om pedagogen har en viktig roll när det kommer till att påverka elevernas inställning till 

matematikämnet, finns det dock fler aspekter som påverkar inställningen. Exempelvis hur 
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vårdnadshavare ställer sig till matematik. Elever som har vårdnadshavare med en negativ 

attityd till matematik tycks kunna föra över den negativa inställningen till sina barn 

(Muhrman & Samuelsson, 2018).  

 

Motivation och inställning till matematiken utvecklas tidigt och är starkt påverkat av 

pedagogens handlingar och inställning. Elever uppmärksammar omedvetna meddelanden 

och signaler som pedagoger sänder ut, exempelvis vad ämnet innebär och hur man utför 

matematik. Pedagogers inställning till matematik har en avgörande roll för hur elevernas 

inställning utvecklas. Perry (2011) menar att det krävs att pedagoger engagerar och 

motiverar fler elever att lära sig ämnet på en djupare nivå. Det är särskilt viktigt att 

pedagoger inom matematikämnet har elevers motivation i åtanke under sin planering och 

genomförande av undervisning. Många grundskolelärare har en negativ inställning 

gentemot matematikämnet, vilket kan leda till negativa undervisningsmetoder för 

eleverna. En förbättrad undervisning sker i de pedagogers klassrum som har en positiv 

inställning till matematik. De här pedagogerna utvecklar troligtvis även en positiv 

inställning hos sina elever så att de får en bra känsla och inställning för ämnet. Många 

forskare placerar motivationsforskning som en viktig del inom matematikämnet, vilket 

tyder på att motivation är en viktig och betydande faktor att beakta i undervisningen 

(Perry 2011).  

 

Muhrman och Samuelsson (2018) skriver att positiv feedback är en betydelsefull faktor 

för elevers motivation. Den här feedbacken ska ge en återkoppling som motiverar och 

bidra till en vilja att forstätta arbeta och utvecklas. Exempelvis kan feedback genom 

posotiva kommentarer ses som oengagerade på grund av att de saknar vikt i dem. 

Feedback handlar om hur den ges men även hur den tas emot. Därför är det viktigt att 

pedagoger är tydliga med hur de förmedlar det till eleverna. Författarns skriver att positiv 

feedback är något som pedagogen kan använda sig av när det flyter på för eleverna, men 

det är ett minst lika viktigt verktyg att ta till när eleverna stannat av i sin lärandeprocess. 

Om eleverna får regelbunden feedback ger det en större chans till att de väljer att fortsätta 

anstränga sig. Genom regelbunden feedback främjas även den inre motivationen. Positiv 

feedback kan konstateras som en viktig motivationsfaktor, dock behöver pedagoger tänka 

över hur de förmedlar samt uttrycker sin feedback till eleverna. En elev som får överdrivet 

mycket feedback för en uppgift som eleven uppfattar som enkel, kan återkopplingen tas 

emot som negativ. Eleven kan känna sig förringad över att läraren har lågt ställda krav 
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gentemot elevens egna högt ställda krav. Om det här förekommer ofta kan det leda till att 

pedagogens uppmuntran ses som betydelselös. Sammanfattningsvis är pedagogers 

inställning, engagemang och förmåga att ge feedback tre betydelsefulla faktorer när det 

gäller elevers motivation för att utveckla sina matematiska kunskaper (Muhrman & 

Samuelsson, 2018). 

 

5.2.3 Självbestämmandeteorin 

Muhrman och Samuelsson (2015) diskuterar olika motivationsfaktorer som utgår från den 

motivationsteori som kallas självbestämmandeteorin (Self Detarmination Theory, SDT). 

Teorin framhäver betydelsen av inre självständig motivation, autonom motivation, som 

går ut på att man väljer att göra ett arbete eller en uppgift för att det uppfattas som roligt 

eller givande. Motsatsen är kontrollerad yttre motivation, det här medför till att eleverna 

löser problem eftersom det förväntats av pedagogen. Inom den självbestämmande teorin 

kan motivationen delas in i tre grundläggande psykologiska behov: känsla av kompetens, 

självbestämmande och social delaktighet. Författarna skriver att i en 

undervisningssituation där eleverna känner en stor utsträckning av självbestämmande, 

kompetens och delaktighet anses den inre självständiga motivationen öka. Det här leder 

till att eleverna presterar bättre resultat genom att de får en ökad uthållighet när de löser 

avancerade matematikuppgifter.  

 

Muhrman och Samuelsson (2015) beskriver tre grundläggande psykologiska behov varav 

det första behovet handlar om känsla av kompetens. Att som individ få känna sig 

kompetent är en viktig motivationsfaktor. Elever bedömer sin egna förmåga utifrån hur 

svår uppgiften ser ut att vara, omgivningens förväntningar men också utifrån tidigare 

positiva eller negativa erfarenheter kring att lösa matematikuppgifter. De här eleverna når 

en känsla av kompetens när de klarar av att lösa uppgifter där de tidigare har stött på 

svårigheter. Författarna skriver att de behöver få arbeta med uppgifter som befinner sig 

på deras kunskapsnivå för att de ska känna sig kompetenta och säkra innan de går vidare 

i sin utveckling. Eleverna får inte uppfatta uppgifterna som omöjliga att lösa eftersom de 

då kan tappa både självförtroende och motivation för att utveckla sina 

matematikkunskaper (Muhrman & Samuelsson, 2015).  

 

Det andra grundläggande behovet är självbestämmande. Motivationen till att lära sig 

synligörs genom att eleverna visar ett intresse för kunskaperna. Ett exempel på 
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självbestämmande är vid “elevens val”, vilket ger eleverna utrymme till 

självbestämmande kring sin egna undervisning. Möjligheten att få välja ett ämne som 

upplevs som intressant kan bidra till ökad motivation. Däremot menar Muhrman och 

Samuelsson (2015) att självbestämmande inte fungerar inom alla delar i skolans värld, 

eleverna kan exempelvis inte själva bestämma om de ska ha matematik på schemat eller 

inte, men de kan ges möjligheter till självständiga val inom matematikämnet.  

 

Det sista steget grundläggande psykologiska behovet handlar om social delaktighet. 

Författarna menar att inre motivationen ökar hos eleverna om de känner sig delaktiga och 

får inflytande över sin skolgång. Därför är det viktigt att elevernas tankar och synpunkter 

blir uppmärksammade av pedagogen. Om eleverna blir erbjudna ett arbetssätt där de får 

möjlighet att ha diskussioner kring matematiska problem ökar den sociala delaktigheten. 

Det här genom att de får höra olika resonemang från klasskamrater samt av 

pedagogen.  Det här kan ha en positiv inverkan på elevernas matematiska förmågor men 

även gällande deras inställning till matematikämnet i stort (Muhrman & Samuelsson, 

2015).  

 

Social delaktighet beskriver Muhrman och Samuelsson (2015) som en  klassrumsnorm 

som anses vara en faktor som kan påverka motivationen hos eleverna. I varje klass finns 

studieklimat med sociala normer och regler som eleverna samt pedagogen skapar 

tillsammans. I vissa klassrum finns klassrumsnormer som påverkar lärandet på ett 

negativt sätt. Om en eller flera elever har en negativ inställning kan det smitta av sig på 

resterande klasskamrater. Det kan bli en ”antipluggkultur’’ där normen bland eleverna 

blir att vara negativt inställda till skolarbete. Det är viktigt att pedagogen bjuder in till ett 

motiverande och positivt studieklimat (Muhrman & Samuelsson, 2015).  

 

Utifrån ovanstående förklaringar av självbestämmandeteorin (SDT) sammanfattar 

nedanstående tabell vilka komponenter som är betydelsefulla för att öka elevers 

motivation för matematik.  
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Tabell 1: Visar olika motivationsfaktorer. Ur Muhrman och Samuelsson (2018) s. 6 
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5.3 Samband mellan motivation och problemlösning 

Motivation kan beskrivas som en inre förmåga som styrs av olika handlingar. Därmed 

blir den inre motivationen väldigt viktig för elever. Kim och Cho (2016) skriver att 

människan hela tiden vill utvecklas och söker ständigt information på lösningar som är 

relevanta för de själva. Därmed spelar motivationen en stor roll i att elever ska känna 

intresse och nyfikenhet för matematiken. Matematikundervisningen ska bidra till att 

elever känner sig självsäkra i sin egna förmåga snarare än att bara inrikta sig på 

problemlösningsstrategier och lösningar för resultat. Det här bidrar till att motivationen 

håller i längden. Författarna menar att med hjälp av motivation ska eleverna känna sig 

inspirerade till att ta på sig problem självständigt och känna ett driv för att hitta lösningar 

på problem. De ska inte bara se det som ett hinder utan som en möjlighet att utvecklas 

och lära sig något nytt. Därmed lägger författarna vikten i att pedagoger har en stor roll 

när det gäller förståelsen för motivationen och hur den påverkar elevernas förmåga och 

inlärning (Kim & Cho, 2016).  

 

Kim och Cho (2016) skriver att verkliga, relevanta och öppna problem är en viktig strategi 

i ökning av motivation i klassrummet. De menar att om problemen är utvecklade efter 

elevernas egna intressen, både i skol- och vardagsmiljö, uppmuntrar det dem till att forma 

nya matematiska idéer och skapa ett intresse för problemlösning. Eleverna kan känna igen 

sig i problemen och därmed skapas en verklighetsanknytning som bidrar till en större 

förståelse. Problemlösningsuppgifter kan  även vara utformade så att det kan finnas flera 

olika lösningar där eleverna får använda sin kreativitet och utforska sina egna unika 

lösningar. Det här bidrar till att eleverna kan känna lust till att lära, där varje problem 

bidrar till något nytt och intressant.  Pedagoger måste även uppmuntra elever till att välja 

den svåra vägen där de måste anstränga sig mer för att hitta lösningar, sedan ska det sedan 

utvecklas till att eleverna väljer den vägen själva. Det kan vara svårt att se ifall eleverna 

känner motivation för matematik eller problemlösning, men engagemang kan vara ett sätt 

att tydliggöra vad eleverna känner (Kim & Cho, 2016). 

 

Bishara (2016) menar att kreativitet i problemlösning är nära kopplad till motivation för 

lärandet. Motivation för lärandet är den kraft som driver eleven mot att uppnå sina mål. 

Eleven måste därmed vara tillräckligt målmedveten för att motivationen för 

problemlösningen ska vara kontinuerlig. Motivation för lärandet styr de förmågor och 

processer som är avsedda för att nå ett mål. Elever som är motiverade till att lära sig 
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matematik känner ett behov för att förstå och lösa problemet. Studier visar att elever som 

är motiverade uppfattar problem som intressanta, utmanande och viktiga, utvecklar sin 

metakognitiva förmåga som bidrar till att de är medvetna om sina egna tankeprocesser. 

Enligt författaren ska eleven kunna lösa problem och reflektera över dem. Författaren 

beskriver att olika problem i matematik stimulerar tänkande, vilket medför till en djupare 

förståelse av materialet samt utvecklar elevens minne och ökar motivationen. Genom att 

använda olika typer av problem synliggör det elevens förmåga. Användning av olika 

problem i undervisningen kommer inte bara att förbättra elevernas förmågor utan kan 

också öka deras motivation och intresse kring problemlösning (Bishara, 2016). 

 

5.3.1 Självreglerat lärande 

Özcan (2016) beskriver självreglerande inlärning som en process där en individ tydliggör 

sina lärandemål och aktiviteter i sinnet, med känslor eller beteenden tills målet är uppfyllt. 

Han har tagit Barry Zimmermans tankar om att självreglerat lärande ska innehålla 

processer som är baserade på elevens förmågor och förståelse. Eleven ska få utveckla 

metoder såsom att organisera, överföra information och söka information. 

Självreglerande inlärningsteori betonar att ansvaret för inlärning ska överföras från 

pedagog till elev, där det är viktigt att eleven får möjlighet att ta ansvar över sitt eget 

lärande för att fortsätta utvecklas. Självreglerande inlärning ses som en viktig del i att 

utveckla problemlösningsförmågan. Problemlösning har även blivit ett viktigt område 

inom forskning där självreglerat lärande studeras. Elever med självreglerande 

inlärningsförmåga är motiverade, beteendemässigt och metakognitivt aktiva. Det tyder på 

att självreglerat lärande är tredimensionellt (Özcan, 2016).  

 

Motivation har olika affektiva funktioner såsom önskningar, begär, behov, intressen och 

impulser. De här funktionerna driver på och styr individers beteenden. Det är med hjälp 

av motivationen som eleven ser intresset i uppgiften. Eleven kan på egen hand se vikten 

i att lära sig, det handlar inte bara om betyg och uppmuntran från pedagoger utan snarare 

ett intresse för själva lärandet (Özcan, 2016). Zimmerman (2002) skriver att motivation 

kan upphöra när uppmuntran hos pedagoger försvinner. För att elever ska uppehålla 

intresset måste undervisning fortsätta att bidra till ett lustfyllt lärande.   

 

Özcan (2016) skriver att elever som är beteendemässigt aktiva väljer, formar eller skapar 

en lärandemiljö som främjar deras utveckling. Författaren menar att eftersom 
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självreglerande beteenden utvecklas över tid genom övning, kan eleverna träna sina 

självregleringskunskaper med hjälp av exempelvis läxor. Läxläsning kommer in på så sätt 

att eleven kan ta ansvar för sitt egna lärande. Eleven kan se det viktiga i läxor, att det 

bidrar till deras förståelse för exempelvis problemlösning. De tar sitt egna ansvar i att 

lägga upp tid, planera sitt utförande men även att hitta en miljö där de finner arbetsro. 

 

Den sista dimensionen av självreglerat lärande är metakognition. Det innebär att eleven 

har en förståelse eller en medvetenhet över den kunskap som den besitter. Metakognition 

beskrivs som en medvetenhet om sina egna kognitiva färdigheter och hur de färdigheterna 

organiseras. Han menar att de elever som besitter en högre metakognition har en större 

förståelse för problemlösning. Författaren förklarar det genom att elever som besitter 

höga metakognitiva färdigheter har en högre problemlösningsförmåga. Det är vid en 

utmanande problemlösningsuppgift som metakognitionen blir allt viktigare (Özcan, 

2016).  
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6. Diskussion 

I det här avsnittet kommer studien att rundas av och knyta samma dess olika avsnitt. 

Följande avsnitt är uppdelat i en resultatdiskussion som sammanfattar och ger svar på 

frågeställningarna. Därefter kommer en metoddiskussion som förklarar 

tillvägagångssättet vid sökningar av forskning och beskriver avgränsningar som har 

använts vid sökningar. Till sist diskuteras fortsatt forskning inom ämnet.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka om det finns ett samband mellan problemlösning och 

motivation för matematik. I resultatet har begreppen problemlösning och motivation 

diskuterats och definierats utifrån forskning. Utifrån forskning har resultatet behandlat 

olika typer av problemlösningsuppgifter och olika faktorer inom motivation för 

matematik. Resultatet som synliggjorts i litteraturstudien kommer att diskuteras och 

kopplas samman med syftet och frågeställningarna.  

 

6.1.2 Problemlösning 

Problemlösning har visat sig ha olika definitioner i forskningen. Det har framkommit att 

det är en central del i dagens matematikundervisning som även har synliggjorts i den 

nuvarande läroplanen, LGR11, där problemlösning har fått ett större utrymme. 

Forskningen förklarar att en problemlösningsuppgift måste ha egenskaper såsom att 

svaret på problemet inte ska visa sig på en gång. Det här leder till att eleverna på egen 

hand måste hitta metoder eller strategier för att komma fram till en lösning. Problemet 

måste vara fritt från rutinartade metoder och det är eleverna som måste reflektera och 

analysera för att hitta en lösning. Utifrån forskningen har studiens resultat kommit fram 

till att problemlösning bidrar till kreativt tänkande elever som vågar ta risker i lösningar 

av problem (Taflin, 2007).  

 

Det har synliggjorts genom studien att problem kan arbetas med på många olika sätt som 

kan vara utmanande för elever, därmed har en viktig faktor förtydligats genom att 

problem kan upplevas olika beroende på mottagaren. Problemlösning ska ske i olika steg 

där eleverna får chansen att diskutera och reflektera, det här har styrkts av George Polya. 

Han har tagit fram en metod på fyra steg för att lösa en problemlösningsuppgift. Det här 

leder till att pedagogen får en förståelse för elevers utveckling i matematik. Det bidrar till 
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att eleverna utvecklar sitt kritiska tänkande och analysförmåga samt leder till att de kan 

se samband mellan problem. Studien beskriver olika typer av problem som har visat sig 

gynna elever på ett sätt som motiverar och leder till att de vill skapa egna problem som 

utvecklar deras problemlösningsförmåga. Valet av att endast ta upp öppna problem, 

textuppgifter och rika problem motiveras genom att de här tre var främst kopplade till 

morivationen och återkommer i den forskning som studien grundar sig i.  

 

6.1.3 Motivation 

Motivation är en viktig faktor för elevers framgång i matematik, det är en lika avgörande 

faktor som intelligens. En undervisningsmiljö som uppmuntrar och engagerar bidrar till 

att elever känner en lust till att lära. I forskningen har begreppet varit svårt att få en 

genomgående definition på. Jenner (2004) menar att motivation handlar om bemötande 

mellan pedagoger och elever, medan Muhrman och Samuelsson (2015) definierar 

begreppet som det som får någon att utföra exempelvis en uppgift eller handling. En stor 

del inom forskningen har varit de inre och yttre faktorerna som påverkar motivationen. 

Det har visat sig att de inre faktorerna är mer betydelsefulla för elevers utveckling i 

matematik. Den yttre motivationen har tydliggjort sig vara kortsiktig för framgången 

inom ämnet (Muhrman & Samuelsson 2015).  

 

En slutsats som dragits utifrån forskningen är att både inre och yttre motivation är viktiga 

faktorer men att pedagoger måste urskilja dem. Exempelvis så är den yttre motivationen 

bra att ta till när eleverna behöver en extra knuff för att få ett snabbt och givande resultat. 

Däremot kommer den inre motivationen alltid ligga till grund för elevers intresse för 

matematik. Det är det intresset som får elever att känna lusten till att lära och viljan till 

fortsatt utveckling. 

 

Det har framgått att motivation hos elever kan påverkas av olika faktorer. Elevers chans 

till inflytande i undervisningen, svårighetsgrader på lämplig nivå, varierade arbetsformer 

och pedagogens påverkan har visats sig vara de mest betydelsefulla 

motivationsfaktorerna. Pedagogens påverkan har dock synliggjorts som den allra mest 

betydelsefulla faktorn där pedagogens positiva förväntningar, inställning och feedback är 

viktiga för elevers motivation vid utveckling av deras matematiska kunskaper. En 

klassrumsmiljö där elever känner trygghet bidrar till att de vågar ställa frågor och delta i 
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diskussioner. Det är de här normerna som skapar ett klimat som främjar lärande samt 

motiverar eleverna.  

 

6.1.4 Samband mellan problemlösning och motivation  

Studiens andra frågeställning berör sambandet mellan problemlösning och motivation. 

Syftet var att se om problemlösning kan bidra till en ökad motivation hos elever. Utifrån 

forskning har det varit svårt att tydliggöra kopplingen mellan begreppen, då fokuset på 

den forskning som finns inte har legat på problemlösning och motivation som ett samband 

till varandra. Det här har bidragit till ett begränsat resultat av sammanställningen av 

forskning.  

 

De samband som har upptäckts är att med hjälp av motivation känner elever ett driv till 

att lösa problem där det bidrar till att de utvecklas och får nya kunskaper. Det har framgått 

att ett varierat arbetssätt där problemlösning arbetas med på olika sätt gynnar elever. Det 

bidrar till att de upplever en lust till att lära och där de uppmuntras till att utveckla sitt 

tänkande samt skapar nya idéer och intressen. Kim och Cho (2016) menar att genom 

arbete med problem bidrar det till att något upplevs nytt och intressant och ökar därmed 

motivationen, samt att eleverna får en chans att använda sin kreativitet. Det här togs även 

upp i ytterligare forskning, exempelvis skriver Bishara (2016) att problemlösning och 

kreativitet har en nära koppling till varandra. Med hjälp av motivation upplever elever ett 

behov att förstå och lösa problem när det uppmuntrar och intresserar.   

 

Utifrån forskning har det visat att motivation är grunden för elevernas framgång inom 

matematik och där problemlösning har ett stort utrymme i dagens undervisning. 

Problemlösning bjuder in till ett varierat arbetssätt där eleverna får använda sig av 

metoder och strategier efter deras kunskapsnivå. Mängden av motivation hos elever inom 

matematik varierar, det visar att problemlösning inte kan vara den enda lösningen för 

motivation men att den kan påverka framgången i ämnet. Vi har i forskningslitteraturen 

inte funnit att det skulle existera ett tydligt samband med att problemlösning 

nödvändigtvis ökar elevers motivation för matematik. Begreppet motivation i samband 

med problemlösning framgår inte tydligt i den forskning vi har upptäckt, däremot 

beskrivs det som en lust att lära, eller som engagemang samt ett intresse för 

problemlösning. Vi upplever att det finns en koppling men att den inte är tillräckligt tydlig 

för att kunna dra en slutsats om att problemlösning ökar motivationen hos elever.  
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6.2 Metoddiskussion  

Den här litteraturstudien har utgått från begreppen motivation och problemlösning för att 

se om det finns något samband mellan dem. Begreppet problemlösning upplevdes som 

ett intresseväckande ämne att forska mer kring eftersom det är ett omtalat område inom 

matematiken. Problemlösningat har definerats på olika sätt av olika forskare. Ett första 

antagande av problemlösning var att det endast bestod av utmanande textuppgifter. Med 

hjälp av studien ville vi se om det här stämde eller om det fanns mer inom området. 

Motivationsfaktorn kom in på så sätt att problemlösning efter egna erfarenheter alltid 

upplevts som klurigt och som en rolig utmaning. Det här bidrog till en känsla av att det 

var lustfyllt och vilket enkelt kopplades till motivation. Vi ville med hjälp av studien se 

om det här sambandet existerar eller om det bara var som vi antog.  

 

Arbetet har utgått från Eriksson Barajas, Forsbergss och Wengström (2013) beskrivning 

om vad en litteraturstudie är och vad den ska innehålla. Författarna beskriver hur man 

använder sig av avgränsningar i en studie. I studien har avgränsningar såsom årtal på 

publikationer varit en viktig faktor. Forskningen utgick från att årtalen på artiklarna skulle 

vara från år 2010 och framåt, detta var för att den informationen som togs skulle vara 

relevant för den tid vi lever i nu. Däremot blev det ett problem då definitionen av 

begreppen upplevdes som begränsad i den nutida forskningen. Stora forskare så som 

Schoenfeld (1985) och Polya (1957) gav en mer konkret definition av problemlösning 

som stöttade upp den forskning som finns idag. Därför gjordes ett undantag vid 

definitionerna av begreppen.  En annan avgränsnings som först användes var att avgränsa 

sökningarna med forskning riktat för skolans tidiga år. Det visade sig vara ännu ett 

dilemma då det begränsade träffarna så pass att det endast fanns ett fåtal relevanta 

forskningsämnen, därför togs den avgränsningen bort och alla skolans åldersgrupper blev 

därför aktuella för studien.   

 

Studien har inte utgått från någon forskningsteori då det ansågs som svårt att koppla 

samman med studiens syfte. Avsnitten har utgått från begreppen motivation och 

problemlösning. I resultatavsnittet har begreppen förklarats och definierats var för sig mer 

ingående för att få en djupare förståelse för begreppen. Därefter har sambandet mellan 
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dem diskuterats. Det här upplägget har använts för att besvara och tydliggöra studiens 

frågeställningar.    

 

6.3 Vidare forskning  

Studien visar att problemlösning är ett givande ämne som har ett stort utrymme i dagens 

matematikundervisning och där området bidrar till en varierande och intresseväckande 

undervisning. Vidare forskning skulle exempelvis vara att göra en empirisk studie där 

man undersöker elevernas engagemang och intresse för att arbeta med olika 

probelmtyper. Det här genom att ta fram intressanta och roliga uppgifter som engagerar 

elever.   
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