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Abstract 

 
The purpose with this research study is to investigate how work with problem solving, in primary school, 

can impact on pupil’s motivation to learn mathematics. This study investigates how teachers perceive and 

their views on how pupil’s motivation to learn mathematics, effects by work with problem solving. 

As data collection method, elected qualitative interviews, which was performed by a physically meeting or by 

telephone, where phonogram was used. To create the questions in the interview and as a tool to analyse is 

the theory The believe in your capacity and The achievement goal theory. Even Skolverkets quality control “Lusten att 

lära-med fokus på matematik” were used as a tool to create the questions in the interview and to analyse the 

result. The selection that was made was to only interview active teachers in primary school. 

In the processing of the results reveals that work with problem solving effects pupils’ motivation to learn 

mathematics, positively and negatively. It also reveals how work with problem solving affect pupils 

motivation to learn mathematics and why.  

 
 
 
 
Keywords: Motivation, primary school, problem solving, teacher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur arbete med problemlösning, på lågstadiet, kan inverka på 

elevers motivation till att lära matematik. Denna studie undersöker hur lärare uppfattar och ser på hur 

elevers motivation till att lära matematik påverkas genom arbete med problemlösning. 

Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa intervjuer vilket skedde genom ett fysiskt möte eller via telefon, 

där ljudupptagningar användes. Motivationsteorierna tron på sin egen kapacitet och målorienteringsteorin 

användes för att konstruera intervjufrågor samt som analysverktyg. Även Skolverkets kvalitetsgranskning 

”Lusten att lära-med fokus på matematik” användes som ett verktyg för att skapa intervjufrågor samt till att 

analysera resultatet. Urvalet i studien utgjordes av verksamma lärare på lågstadiet.  

I bearbetning av resultatet framkommer att arbete med problemlösning påverkar elevers motivation till att 

lära matematik, både positivt och negativt. I resultatet visas även hur elevers motivation påverkas av arbete 

med problemlösning och varför.  

 

 

Nyckelord: Motivation, lågstadiet, problemlösning, lärare. 
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1. Inledning  
 
Under de verksamhetsförlagda utbildningsperioder jag genomfört under min studietid på Lärarprogrammet 

har jag noterat att hur elever arbetar med problemlösning, på lågstadiet, kan inverka på deras motivation till 

att lära matematik. Min upplevelse är att arbete med problemlösning upplevs som spännande och roligt 

under de första skolåren men att denna känsla successivt förändras när de kommer högre upp i åldrarna. Det 

de upplevde som spännande och roligt under de första åren tenderar då istället att bli jobbigt och 

uttråkande. Eftersom matematiken har stor betydelse för dagens samhälle, och för det vardagliga livet, anser 

jag att det är viktigt att i min framtida yrkesroll, som lärare, arbeta på ett sätt som gör att de elever jag 

kommer möta bibehåller känslan av att arbete med problemlösning är roligt och spännande, för att deras 

motivation till matematik ska bibehållas. Jag tror även att elevers upplevelse av matematik påverkar deras 

inställning som vuxna och i ett långsiktigt perspektiv kan de också överföra sin egen inställning till sina barn, 

vilket innebär att framtida elever redan initialt har en positiv eller negativ inställning till ämnet matematik. 

Läraren har en viktig roll när det gäller att skapa förutsättningar för att elever redan i tidiga åldrar har en 

positiv inställning till matematik, därför är det av stor betydelse att jag i min framtida roll som lärare också 

ger elever möjlighet att redan i tidiga åldrar få börja träna sin problemlösningsförmåga, på ett sådant sätt att 

de upplever det spännande och roligt. För att klara av detta är det rimligt och utgå från att min, och andra 

lärares, kompetens inom området har betydelse och därav finns också en nödvändighet av 

kompetensutveckling för lärare i ämnet. 

 

Med detta arbete vill jag undersöka hur arbetet med problemlösning kan inverka på elevers motivation till 

ämnet matematik. Med tanke på lärarens betydelse i klassrummet kommer jag även kort gå in på vikten av 

lärares kompetensutveckling för att nå framgång i undervisningen. Jag är väl medveten om att de områden 

jag berör är stora, var för sig, den litteratur jag gått igenom visar att det finns ett antal studier gjorda på såväl 

problemlösning, motivation som kompetensutveckling kopplade till ämnet matematik och begränsning har 

därför varit nödvändig vilket innebär att jag endast kommer beröra en liten del när det gäller såväl arbete 

med problemlösning i matematik som motivation och betydelsen av lärares kompetensutveckling. Utifrån 

arbetets syfte och mål har jag valt att begränsa arbetet genom att fokusera på, och till stor del hänvisa till, 

Skolverkets kvalitetsgranskning ”Lusten att lära-med fokus på matematik” (2003a) som är en studie 

genomförd av Skolverket, givetvis har jag också tittat på andra teorier och i arbetet framkommer även detta. 

Mitt val att fokusera och till stor del hänvisa till skolverket är relaterat till att skolverkets övergripande 

uppgift är att främja alla barns tillgång till utbildning samt likvärdig verksamhet i en trygg miljö med god 

kvalitet. Skolverket ska bidra till barns lärande och deras utveckling ges goda förutsättningar och även bidra 

till resultats förbättring (Skolverket, 2016-09-15).  
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1.1 Bakgrund 
 

Den kvalitetsgranskning som Skolverket (2003a) gjorde visade att det finns många personer som har positiva 

erfarenheter av ämnet matematik och de menar att matematik ger lust till att upptäcka och undersöka mer 

eftersom ämnet är utmanande, vilket leder till stimulans. Matematikkunnande är något som ska bidra till 

kompetens samt ge möjlighet att delta och påverka i samhället. Alla elever ska genom skolan ges möjlighet 

till att införskaffa matematikkunskaper för att senare kunna lösa vardagsproblem, matematikkunnandet ska 

även bidra till ökat självförtroende. Tyvärr är det dock alldeles för många personer som har negativa 

erfarenheter av matematik. De anser att ämnet är svårt att förstå och känns meningslöst. En del av dessa 

personer har även en känsla av misslyckande, ångest och avståndstagande till ämnet. Att bära med sig dessa 

negativa känslor inom ett så viktigt ämne kan leda till dåligt självförtroende och vuxna personer som har den 

negativa erfarenheten av matematik kan utan problem automatiskt föra över denna erfarenhet och känsla till 

nästa generation.  

Skolverket (2003a) genomförde en granskning på uppdrag av Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd. 

Granskningen gällde lusten att lära med matematikämnet i fokus och genomfördes i förskolor, 

förskoleklasser, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Granskningen visar att elevers lust till 

att lära förändras under åren i grundskolan. I förskoleklass och de tidigare skolåren blir elevernas intressen 

den naturliga utgångspunkten för lärandet och under dessa tidiga år är det mycket temaarbeten och lek som 

fyller dagarna. Läromedel och arbetssätt varierar och det som undervisas är konkret och tydligt. Eleverna får 

ofta aktivera alla sina sinnen i matematikundervisningen och får oftast omedelbar och tydlig återkoppling. I 

Skolverkets kvalitetsgranskning (2003a) framgår att när lusten att lära finns så kommer nyfikenheten, 

fantasin och glädjen fram och en utveckling av själva individen påbörjas och såväl det intellektuella som det 

sociala och det emotionella utvecklas. Gemensamt för dem som deltog i denna forskningsstudie var att de 

både hade tänkt och känt när de upplevt just lusten att lära. Såväl vuxna, som barn och ungdomar beskriver 

det som att både kropp som själ engagerar sig när de har en känsla av lust till att vilja lära sig något.  

 

Skolverket (2003a) använder begreppet motivation för att beskriva en persons studieintresse, engagemang 

och ambition när det gäller skolarbetet och Hannula (2006) menar att om elever har en positiv känsla till 

matematik och känner sig motiverade till att lösa uppgifter känner de glädje och tycker att det är intressant. 

Om de däremot inte känner sig motiverade kan de få en negativ känsla och om de bär på en känsla av rädsla 

för att misslyckas med uppgiften kan de känna sig arga, ledsna och frustrerade. Lusten till matematik har ett 

tydligt samband med om elever förstår och blir utmanade på rätt nivå eller ej. I skolverkets granskning 

(2003a) framkommer att matematik är det populäraste ämnet under de första åren i grundskolan och att de 

flesta elever då har en enorm lust att lära. I årskurs 5 finns störst andel elever som har god tillit till sin egen 

matematiska förmåga samtidigt som det i denna årskurs även finns elever som upplever att matematik är det 
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tråkigaste ämnet. Lite paradoxalt är att de elever i årskurs 5 som är mest negativa till matematik är de som 

har väldigt lätt för ämnet, de anser att det är för mycket upprepningar och att de inte blir utmanade.  

 

Inom matematikämnet har förväntningarna höjts och fokus har skjutits mot problemlösningsförmågan, 

skolverket (2003a) menar att matematik är en problemlösande verksamhet med en historia på mer än 

femtusen år och som ständigt är i utveckling. I skolans styrdokument (Skolverket, 2011) står bland annat att 

skolan ska stimulera elevers nyfikenhet, kreativitet, självförtroende, lust till att lösa problem och pröva nya 

idéer. Det står även att användandet av lek är en del i det aktiva lärandet och att den undervisning som ges 

ska bidra till att elever utvecklar sin förmåga att kunna lösa och formulera problem. Läroplanens centrala 

innehåll för årskurs 1-3 säger att elever ska ges tillfälle att utveckla förmågan om strategier gällande 

problemlösning men även utveckla förmågan att formulera matematiska frågeställningar.  

  

Enligt Thorén (2009) är det av stor betydelse att elever i tidig ålder behåller sin nyfikenhet och sitt intresse 

för matematik för att minska risken för framtida begränsningar. Skolverket (2015) menar att matematikens 

kärnaktivitet är problemlösning. Genom att arbeta med traditionella uppgifter, det vill säga uppgifter som 

bara har ett svar, kan elever känna sig trygga, men yngre barn är spontant intresserade över matematiska 

frågeställningar och behöver också utmanas med problemuppgifter som kan ha flera svar. Elever har även 

viljan och nyfikenheten till att fundera och dra resonemang kring matematiska frågeställningar och i arbetet 

med matematik i skolan är det därför viktigt att man ger dem möjligheter att utveckla och behålla detta 

intresse. Holgersson (2015) menar att detta intresse kan stimuleras och bibehållas genom att man i skolan 

arbetar mer med problemlösningsuppgifter eller öppna uppgifter, som det också kallas.  

 

Taflin (2007) menar att problemlösningsuppgifter kännetecknas av att de introducerar eleven till 

matematiska idéer, är lätta att förstå, är utmanande, har olika lösningar, leder till matematiska resonemang, 

fungerar som en slags brobyggare från vad eleven kan till det den ska lära sig mellan olika matematiska idéer 

och områden, problemlösningsuppgifter ska bidra till att både eleven och läraren får förståelse för att kunna 

skapa nya problem. Taflin (2007) anser att arbetet med problemlösning handlar om att eleven ska kunna 

tolka och förstå själva uppgiften, det ska bidra till nödvändiga matematiska idéer, vara utmanande för eleven. 

En viktig förutsättning är att eleven ges tid till att lösa och diskutera problemet. Eleven måste ha kunskap 

om matematiska begrepp och även ha kunskaper inom de olika matematiska områdena för att kunna välja 

passande metod för att lösa problemlösningsuppgifter.  

 

Pólya (1945) menar att läraren har en viktig roll och en stor betydelse för om eleven ska kunna samt vilja lära 

sig att lösa problem inom matematiken Om eleven saknar lust till att vilja lösa ett problem eller om eleven 
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inte förstår problemet i sig, är det inte alltid elevens fel. Pólya (1945) menar att en elev som inte förstår ett 

problem och därmed inte kan lösa det istället ska få försöka lösa lättare problemlösningsuppgifter. När 

eleven har löst de lättare uppgifterna har den förhoppningsvis funnit modet till att åter ta sig an den svårare 

uppgiften och på så sätt kan känslan av misslyckande undvikas. Även Skolverket (2003a) tar upp lärarens 

betydelse och skriver att läraren är den avgörande och viktigaste faktorn för att eleven ska känna en lust till 

att vilja lära. Lärare bör kunna förmedla kunskap och känna glädje, engagemang och motivation till att 

inspirera sina elever för att kunna skapa en bra relation.  

 

Utifrån det som beskrivs ovan kommer undersökningen ha stor relevans och vara till nytta för mig, och 

förhoppningsvis även andra, i yrkesutövandet som lärare för elever i de yngre skolåren. Jag tolkar det som 

att lärarens förmåga att göra ämnet spännande och roligt bland annat påverkar elevers lust till att lära vilket 

är av stor betydelse för att de ska vilja arbeta med problemlösning, vilket Skolverket (2003a) menar är 

kärnaktiviteten i matematik. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur arbete med problemlösning, på lågstadiet, kan inverka 

på elevers motivation till att lära matematik. Studien genomförs genom att undersöka hur yrkesverksamma 

lärare upplever att elevers motivation till att lära matematik påverkas av att arbeta med problemlösning. 

Följande frågeställningar har formulerats: 

- Vilken betydelse anser lärare att arbete med problemlösning har för att påverka elevers motivation?  

- Vilka faktorer anser lärare påverkar motivationen när elever arbetar med problemlösning? 

- Anser lärare att de största påverkansfaktorerna skiljer sig åt, beroende på årskurs, och i så fall varför? 

  

1.3 Disposition 

 
Detta examensarbete består av sex kapitel. I det första kapitlet beskrivs bakgrunden som motiverar till syftet 

och de frågeställningar som ligger till grund för denna undersökning. I det andra kapitlet återfinns en 

genomgång av litteratur som ansetts relevant för just denna studie. Det tredje kapitlet innehåller de teorier 

som ligger till grund för valda intervjufrågor och analys av resultatet. I kapitel fyra redogörs för vilken metod 

och urval som valts för studien samt hur den är genomförd. Avslutningsvis lyfter jag fram etiska 

ställningstaganden. Det femte kapitlet innehåller redovisning av de resultat jag fått fram samt en analys av 

detta resultat. Kapitel sex, som även är det sista kapitlet, innehåller diskussion kring resultatet i förhållande 

till tidigare forskning samt en diskussion kring den valda metoden. I detta kapitel framgår även vad denna 

studie visar på, undersökningens värde samt förslag på kommande forskning. 
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2. Litteraturgenomgång 
 

Kapitlet tar upp tidigare forskning och vad som står i läroplanen, kopplat till hur arbete med problemlösning 

kan inverka på elevers motivation till att lära matematik. I litteraturgenomgången beskrivs delar av tidigare 

forskning när det gäller begreppet motivation, främst i förhållande till elevers lärande, begreppet 

problemlösning och problemlösningsuppgifter samt motivationens och problemlösningens betydelse inom 

matematiken för lusten att lära. 

 

2.1 Läroplanen kopplat till motivation och problemlösning 

 
I skolans värdegrund och uppdrag, står att skolan ska stimulera sina elevers nyfikenhet, kreativitet, 

självförtroende och lust till att lösa problem samt pröva nya idéer. Elever ska få ta ansvar, initiativ och 

möjlighet att både få arbeta självständigt och tillsammans med andra. Det står även att användandet av lek i 

undervisningen är en viktig del i elevers aktiva lärande. I läroplanen står det att den undervisning som elever 

tillges ska bidra till att de utvecklar såväl sin förmåga att kunna lösa problem som att formulera dem. De ska 

även ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kunna värdera valda metoder och strategier. Det står även i 

läroplanens centrala innehåll för årskurs 1-3 står att elever ska ges tillfälle att utveckla sin förmåga om 

strategier gällande problemlösning i enklare situationer men även utveckla förmågan att kunna formulera 

matematiska frågeställningar från situationer med utgångspunkt i vardagen (Skolverket, 2011).  

 

2.2 Motivation 

 

I den studie som genomförts inom ramen för detta arbete har det framkommit att det idag råder en enighet 

om motivationens betydelse för lärandet även om lärande kan beskrivas ur flera olika perspektiv och 

påverkas av en mängd faktorer samt omfattar olika processer. 

 

Enligt Knud Illeris (2007) är motivation ett ämnesområde som vanligtvis behandlas i alla former av 

lärarutbildning. Illeris menar att även om det finns en enighet inom motivationspsykologin bland forskarna 

om att motivation har en avgörande betydelse i samband med lärande, är det inte särskilt mycket som 

motivationspsykologin bidragit med gällande förståelsen och uppläggningen av lärandets praktik. 

Personlighetspsykologin har däremot behandlat en del av dessa förhållanden på ett antal olika sätt.  

 

I boken ”Lärande” (2007) kopplar Knud Illerus i viss mån lärandet till motivation men menar att ordet 

drivkrafter är ett mer övergripande begrepp som såväl motivation som vilja och i vissa sammanhang 

attityder. Han belyser även den press motivationen kan utsättas för i dagens utbildningssystem och beskriver 
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den både som en inre press på motivationen, den som kommer inifrån individen själv och handlar om vad 

och hur man helst ska lära och om man är tillräckligt bra. Den yttre press motivationen utsätts för beskrivs i 

form av yttre krav, förväntningar, striktare regler och större kontroll. Boken belyser även Illeris andra viktiga 

påverkansfaktorer för lärandet såsom personliga egenskaper, förmågor, lärstil, kön, social bakgrund och 

etnicitet.  

 

I detta sammanhang kan det även vara intressant att kort redogöra för Knud Illeris (2007) beskrivning av 

lärandets struktur där bland annat drivkrafts dimensionen belyses som kan kopplas till motivation.  

 

Illeris (2007) beskriver Lärandets struktur i form av två grundläggande processer och tre dimensioner. Den 

två processerna består av den sociala processen samt tillägnelseprocessen. Den sociala processen berör 

sociala och samhälleliga aspekter av lärandet och benämns som samspelsdimensionen medans 

tillägnelseprocessen, består av två delar varav en innehållsdimension och en drivkraftsdimension. Illeris 

menar att hänsyn måste tas till samtliga tre dimensioner för att tillfredsställelse, förståelse och analys ska nås 

i en lärsituation. 

 

Samspelsdimensionen, definieras med orden handling, kommunikation och samarbete. Dimensionen 

handlar om individens samspel med den sociala och materiella omgivningen och sker på två nivåer, dels den 

sociala nivån där situationen utspelar sig, till exempel i klassrummet, och dels den övergripande samhälleliga 

nivån som sätter premisserna för samspelet.  

Innehållsdimensionen omfattar kunskap, förståelse och färdigheter och är traditionellt sett den dimension 

som läroforskningen inriktat sig på och den vi i dagligt tal avser när vi pratar om lärandet. Genom att skapa 

en mening och bemästra tillvaron kan vi stärka vår förmåga att fungera i den omgivning vi befinner oss i. 

Drivkraftsdimensionen omfattar motivation, känslor och vilja, det är genom denna vi utvecklar vår 

sensitivitet och strävan efter att bevara en mental och kroppslig balans. Innehålls- och 

Drivkraftsdimensionen aktiveras samtidigt och integrerat när samspel sker mellan individ och omgivning. 

Därför färgas alltid det man lär sig innehållsmässigt av det psykiska engagemang som varit nödvändigt för 

lärprocessen, det blir skillnad om det varit ett lustbetonat engagemang eller en irriterande nödvändighet. 

Illeris menar att det även omvänt sker en påverkan genom att en ny insikt eller en förbättrad färdighet 

påverkar vårt känslomässiga och motivationella mönster (Illeris, 2007). 

 

I Skolverkets kvalitetsgranskning (2003a) definieras begreppet motivation som en enskild individs personliga 

mål att sträva efter något som har betydelse för individens utveckling och liv, både nu och i framtiden. 

Begreppet motivation används även för att beskriva en persons studieintresse, engagemang och ambition 

när det gäller skolarbete. Just begreppet motivation är komplext och hänsyn bör tas till elevernas sociala 

kompetens och känslor men även till kognitiva processer. I kvalitetsgranskningen framgår även att när lusten 

att lära finns så kommer nyfikenheten, fantasin och glädjen fram och en utveckling av själva individen 
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påbörjas på såväl det intellektuella som det sociala och det emotionella planet. Gemensamt för både vuxna, 

barn och ungdomar som deltog i forskningsstudien var att de både hade känt och tänkt när de upplevt just 

lusten att lära och beskrev det som att både kropp och själ engagerar sig när det finns en känsla av lust till att 

lära sig något.  

 

Även Hannula (2006) och Pólya (1945) beskriver just känslans betydelse för motivation. Hannula (2006) 

menar att känslor är direkt länkade till motivationen och beskriver vikten av att eleven har en positiv känsla 

till matematik och känner sig motiverade till att lösa uppgifter. Finns motivationen kan de känna glädje 

eftersom de tycker att det är intressant, om de däremot inte känner sig motiverade kan det istället uppstå en 

negativ känsla. Om det finns en rädsla för att misslyckas hos eleverna kan de exempelvis reagera med att bli 

både arga, ledsna och frustrerade. Pólya (1945) beskriver vikten av att eleven ska klara av uppgiften för att 

förhindra att känslan av misslyckande uppstår. Om en uppgift är för svår att lösa är det viktigt att eleven 

istället ges möjlighet att försöka lösa en lättare problemlösningsuppgift, som är relaterad till den svåra. När 

de har löst den lättare uppgiften har de förhoppningsvis funnit modet till att åter ta sig an den svårare 

uppgiften och det uppstår en känsla av att lyckas istället för att misslyckas.  

 

I skolverket (2003b) framkommer såväl den inre som yttre motivationen som viktiga i lärandet och 

hänvisning sker till att studier inom området visar att dessa båda bör samspela och komplettera varandra för 

att få en så effektiv undervisning som möjligt. Thomson och Wery (2013) anser dock att man ska arbeta mer 

aktivt för att stärka elevernas inre motivation.  

 

2.2.1 Inre motivation 

 

Skolverket (2003b) beskriver att den inre motivationen bygger på individens intresse, en persons självdrivna 

lust till att vilja göra en ansträngning. Det görs en skillnad på inre och yttre motivation där den inre 

motivationen anses som mest effektiv. Inre motivation kan upplevas när det finns ett samspel mellan 

uthållighet och intresse som skapar en känsla av lust som blir en form av belönande känsloupplevelse. 

Engagemanget och intensiteten i motivationen förändras från uppgift till uppgift men för att kunna fokusera 

intensivt på en uppgift krävs det att uthållighet och intresse samspelar. Uppgifter som är för enkla utmanar 

inte och kan leda till att man blir uttråkad, uppgifter som är för svåra kan leda till en känsla av ängslighet. 

Thomson och Wery (2013) beskriver att den inre motivationen handlar om elevens nyfikenhet, lust och 

drivkraft till att vilja lösa problem. De elever som har en stark inre motivation behöver mycket lite påverkan 

av den yttre motivationen eftersom de redan har en lust och en nyfikenhet till att vilja lära och prova på. 
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2.2.2 Yttre motivation 

 

Personer som i huvudsak drivs av yttre motivation påverkas väldigt mycket av sin omgivning och strävar 

efter att göra något, att åstadkomma något, för att andra belönar det. Om en person drivs av yttre 

motivation kan ett misslyckande leda till en känsla av socialt nederlag vilket också kan påverka personens 

självvärdering (Skolverket, 2003b). Thomson och Wery (2013) menar att den yttre motivationen präglas av 

beröm som belöning och de belyser problemet med att yttre motivation kan upplevas som att man mutar 

eleverna och på så sätt riskerar försvaga deras inre motivation, som istället bygger på deras egen lust och 

nyfikenhet till att vilja lösa problem och lära sig nya saker. Även Thorén (2009) menar att elevens motivation 

kan påverkas av yttre faktorer och nämner exempelvis att deras föräldrars inställning till matematik och 

grupptryck från andra kan påverka den enskilde elevens inställning till att vilja lära sig matematik. Som lärare 

är det svårt att påverka dessa yttre faktorer samtidigt som de i hög grad kan påverka lärares möjligheter att 

arbeta utifrån sina visioner och mål.  

 

2.3 Problemlösning 

 

För elever som känner att de funnit sig till rätta med det enskilda arbetet, att lösa uppgifter snabbt på egen 

hand, kan introduktionen av just problemlösningsuppgifter, öppna uppgifter, kännas osäkert och de kan ha 

svårt att förstå vilken nytta typen av uppgifter har. Medans andra elever kan känna att dessa uppgifter ger en 

känsla av frihet då de inte behöver känna kravet av att det endast finns ett svar på en uppgift och att det 

antingen är rätt eller fel. Dessa elever kan istället känna en lättnad över att kunna använda olika strategier för 

att lösa en uppgift (Skolverket, 2015).  

 

Taflin (2007) menar att en problemlösningsuppgift kan klassas som ett rikt matematiskt problem när det är: 

utmanande, kan förstås av alla, har olika lösningar, kan leda till att elever resonerar matematiskt, att de kan 

skapa nya problem, att elevers matematiska idéer introduceras samt att problemet ska fungera som en slags 

brobyggare mellan olika områden i matematik och de olika matematiska idéerna. Taflin menar vidare att det 

kan anses som en självklarhet att undervisningen ska introducera betydelsefulla matematiska i idéer.  

För att få en kreativ problemlösningsprocess är det nödvändigt att alla har möjlighet att arbeta med 

problemet och att det ska vara lätt att förstå. En problemlösningsuppgift skiljer sig från en standarduppgift 

genom att den ska vara utmanande och får ta tid samtidigt som den ska kräva ansträngning. Det finns oftast 

mer än en lösning på ett problem. Att ett problem ska leda till matematiska resonemang innebär att ett 

problem ska leda till diskussion där olika slags kreativa lösningar och resonemang förs. Kriteriet med att 

lärare och elever ska kunna formulera nya problem utifrån ursprungsproblemet, är i problemlösning ett 

viktigt mål, härigenom kan man upptäcka om eleverna har förstått de matematiska idéerna som behövs för 

att konstruera och lösa problem. Eleverna ges också möjlighet till att förtydliga matematiken när de 
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formulerar ett nytt problem. Att problemet ska fungera som en brygga innebär att ett problem ska visa 

samband mellan olika matematiska områden och matematiska idéer.  

 

2.3.1 Vad innebär problemlösning? 

 

Pólya (1945) jämför problemlösning med att simma. Han menar att vi lär oss genom att imitera någon annan 

och sedan praktisera själva. Genom att studera hur andra gör med armar, händer, ben och fötter, lär man sig 

sedan själv genom att praktisera detta. För att lära sig lösa problem behöver man observera och imitera vad 

och hur människor gör för att lösa olika problem för att sedan kunna praktisera och lära sig att lösa olika 

sorters problem själv. 

 

Mouwitz (2007) beskriver att det bästa är att problemlösningsuppgifter till en början känns omöjliga att lösa 

eftersom det då sätter igång tankarna på hur man ska hitta lösningar för att lösa uppgiften. Han menar att 

problemlösning är när tankarna aktiveras för att hitta strategier och metoder för att lösa en uppgift. Vidare 

beskriver han att en problemlösande uppgift låter elever använda sig av de strategier och metoder som de är 

vana vid, fast på ett nytt och kreativt sätt som inte tillhör de standardmässiga lösningar. Just därför kan 

elever som har svårt för själva skolmatematiken ha väldigt lätt för just problemlösande uppgifter. För elever 

som har en negativ upplevelse av matematik kan problemlösande uppgifter vara vändpunkten för deras 

inställning då de kan använda sig av andra strategier och metoder än de som behövs vid rutinuppgifter. 

Skillnaden mellan en rutinuppgift och en problemuppgift är att en rutinuppgift löser man genom att använda 

de standardmetoder man lärt sig medans en problemuppgift löser man genom att använda fler än de 

standardmetoder som fungerar i lösandet av en rutinuppgift.  

 

2.3.2 Perspektiv på undervisning med problemlösning 

 

Wyndhamn (1993) menar att det finns tre olika perspektiv på undervisning med problemlösning. Dessa tre 

perspektiv är undervisning genom problemlösning, undervisning för problemlösning och undervisning om 

problemlösning.  

Enligt både Wyndham (1993) och Lester och Lambdin (2007) är undervisning genom problemlösning det 

modernaste perspektivet att undervisa på. I detta perspektiv ses inte eleven som passiv utan aktiv. Eleven är 

med och skapar sin egen kunskap och upptäcker saker utifrån sin tidigare kunskap, uppfattningar och mål. 

Därför är det viktigt att eleverna känner uppgifterna inom problemlösning som meningsfulla och 

användbara. Lester och Lambdin anser även att uppgifterna ska ge utmaning och vara lösningsbara med 

strategier eleverna tidigare lärt sig. 
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Wyndhamns (1993) beskrivning av undervisning för problemlösning sker utifrån ett behavioristiskt synsätt 

där eleven först lär sig olika delfärdigheter, tillsammans med sin lärare, för att sedan kunna ta sig an 

problemlösningsuppgifter. Läromedel beskriver hur eleven ska utföra uppgifter i detalj. Aktiviteten blir 

problemlösning där eleven får följa speciella procedurer. Undervisning om problemlösning innebär att det 

finns tre olika nivåer. Kunskapsnivån där eleven använder sina kunskaper och mål för att förstå omvärlden på 

ett logiskt och meningsfullt sätt. Den symboliska nivån där undervisningen präglas av symboler för att eleven 

ska förstå och sista nivån där elevens misstag i uppgifter uppmärksammas, för att på så sätt kunna hjälpa 

eleven vidare. I sista nivån finns viktiga frågor som ställs till eleven: ”hur hjälper det här dig?”, ”vad gör du?” 

och ”varför gör du så här?”. 

Skolverkets (2003a) intervjuer visade att något som har beskrivits som mycket positivt av elever är 

undervisning i matematik som innehåller gemensamma samtal där man är aktiv och lösningsstrategier av 

olika slag diskuteras tillsammans med andra. Tyvärr så har deras enkätstudie visat att denna typ av 

undervisning är ovanlig. Skolverket skriver att av de elever som gett exempel på tillfredsställande 

matematiklektioner är det flera som tar upp just möjligheten att få sitta i grupper och arbeta med 

problemlösning som det roligaste. Det ger variation till hur de vanligtvis arbetar och genom att de redovisar 

sina lösningar för varandra ger det möjlighet till nya perspektiv där de får ta del av andras sätt att tänka och 

komma fram till lösningar. 

 

2.4 Betydelsen av lärarens roll och klassrumsmiljö 

 

I Skolverket (2003a) står att undervisningen bör vara varierad och flexibel för att eleven ska ha lust till att 

lära matematik. Undervisningen bör vara utformad på ett sådant sätt att elevens olika behov tillgodoses 

eftersom de lär sig på olika sätt. För att uppnå detta behöver lärare använda sig av varierade arbetssätt och 

varierande läromedel för att på bästa sätt få eleven att känna lust till att lära sig matematik.  

 

Thorén (2009) beskriver olika faktorer som kan påverka elevens motivation till att lära sig matematik och 

nämner tre faktorer som viktiga hos läraren. Dessa faktorer är: lärarens intresse och engagemang för 

undervisningen inom matematik, lärarens förmåga att variera sitt arbete och sina arbetsformer samt vilka 

möjligheter läraren har till individualisering för att kunna nå varje elev. Även Holgersson (2015) beskriver 

lärarens roll i klassrumsmiljön och nämner vikten av att läraren skapar en norm av att det är okej att det 

ibland blir fel, det viktiga är inte om det blir rätt eller fel utan att olika strategier för att lösa problem 

accepteras och diskuteras tillsammans i klassrummet. Holgersson menar att de sociomatematiska normerna i 

klassrummet kan förändras genom att regelbundet arbeta med problemlösningsuppgifter. Det är viktigt för 

lärandet att eleverna känner att de vågar argumentera och kommunicera med andra om varför de använt och 
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valt en strategi före en annan för att lösa en uppgift. Om elever ser att det finns olika sätt att lösa en uppgift 

på, kan det leda till att matematiken blir mer spännande för alla. 

 

Även Taflin (2007) menar att lärarens betydelse är avgörande för att eleven ska lära sig matematik via 

problemlösning. Lärare måste kunna anpassa och organisera sin undervisning på ett sådant sätt så den 

motsvarar det eleven ska lära sig, lärare måste även vara medvetna om vilka faktorer som är betydelsefulla 

för elevens lärande. Problemlösningslektioner bör struktureras upp på ett sådant sätt att det ges tid och 

utrymme till att diskutera elevernas olika lösningar. Taflin menar att val av problem, hur de formuleras och 

presenteras samt hur samtalet går under processen är betydelsefulla delar för lärandet under en 

problemlösningslektion. De samtal som förs under problemlösningen är såväl mellan lärare och elever som 

mellan elever och elever samt den avslutande helklassdiskussionen, som hålls av läraren, där de lösningar 

eleverna har kommit fram till diskuteras. Även Pólya (1945) belyser lärarens roll i klassrummet och menar att 

lärarens agerande har stor betydelse för om eleven ska kunna samt vilja lära sig att lösa problem inom 

matematiken. Pólya menar att en av lärarens viktigaste uppgifter är att hjälpa och handleda sina elever i 

klassrummet. Om en elev får en problemuppgift och blir lämnad att klara den på egen hand finns en risk för 

att inga framsteg görs. Om läraren å andra sidan hjälper eleven för mycket finns det heller inget kvar för 

eleven att lösa på egen hand, vilket då resulterat i att läraren har löst uppgiften åt eleven. Läraren ska leda 

sina elever på ett sådant sätt så att de förstår, därför är det viktigt att läraren har förmåga att sätta sig in i och 

försöka förstå elevernas tankesätt för att kunna vägleda, ställa passande frågor eller ge råd på vad som kan 

leda till en lösning. Pólya menar vidare att eleverna måste förstå det problem som ska lösas men även känna 

viljan till att hitta en lösning på problemet. Om eleverna saknar lust till att vilja lösa problemet eller inte 

förstår problemet i sig, är det inte alltid deras fel.  

 

Taflin (2007) har en vision om matematikundervisningen i framtiden. I denna vision bemöter lärare sina 

eleven på ett sådant sätt att eleverna känner att det finns en förväntan på att de har förmåga och kan 

utforma kreativa lösningar på problemlösningsuppgifter och att lärare är så väl förberedda på elevens olika 

lösningar så att de kan omfamna dem, även om de inte är som läraren själv tänkt sig dem. I visionen har 

läraren även förmåga att lyfta fram elevernas individuella kompetens där varje elevs kompetens bidrar till en 

helhet.  

 

Elever som deltagit i Skolverkets studie (2003a) berättar att man i skolan ska känna sig trygg och våga vara 

sig själv och på så sätt känna en lust för att lära det som ska läras. Där framkommer även att elevers lust att 

lära och tilliten till sig själva skulle stärkas om allt eleverna lärt sig kom till användning. Elever bör ges mer 

tillfälle och utrymme i skolan, speciellt i matematik, att få diskutera och byta kunskaper med varandra och 

med läraren. Lärarens roll beskrivs som den avgörande och viktigaste faktorn för att eleverna ska känna en 

lust till att vilja lära. Att lärare finner glädje, engagemang och motivation till att inspirera sina eleven är av 

stor betydelse för att en bra relation ska skapas, finns en bra relation främjas också elevernas lust och 
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motivation till att vilja lära. Lärare bör kunna förmedla kunskap och ha förmågan att motivera sina eleven, 

det är dock inte enbart lärarens ansvar att få eleverna motiverade, eleverna har också själva ett ansvar. För 

att uppnå en så bra relation som möjligt mellan lärare och elev måste dessa parter samarbeta med varandra. 

För att få en bra undervisning bör lärare ha utmanande samtal med sina eleven där läraren samtalar med 

eleven och inte talar till eleven. Även lärarna i skolverkets studie (2003a) lyfter vikten av att eleven ska våga 

ställa frågor och inte vara rädda för att känna sig dumma i klassrummet och belyser vikten av att demokrati i 

klassrummet för att öka elevers motivation.  

 

2.4.1 Kompetensutveckling och utvecklingsarbete 

 

I Skolverkets kvalitetsgranskning (2003a) framkom genom intervjuer med föräldrar, lärare, rektorer och 

elever att det finns flera olika faktorer i undervisningen som kan ha en påverkan på elevernas lust till att lära 

matematik. I denna granskning framkom även att elevers tillit till den egna förmågan har samband med deras 

motivation till att vilja lära matematik. Problemet handlar inte om att eleverna inte vill lära sig matematik 

utan i många fall beror det på att eleverna inte känner en lust till att lära sig något som de inte förstår och 

inte känner att de kommer ha nytta av. Det framkommer även att lärarna söker efter nyutvecklande 

kompetens för att kunna stärka just elevernas lust till att vilja lära. 

 

Skolverkets kvalitetsgranskning (2003a) belyser att många lärare är intresserade av just erfarenhetsutbyte och 

kompetensutveckling i ämnet matematik. De anser att pedagogiska samtal är väldigt betydelsefulla och 

uppskattade men att det varken finns tid eller utrymme till detta. Lärarna uppger sig ha ett behov av att ha 

pedagogiska samtal kring frågor som berör elevers motivation till att lära matematik, hur och vad man kan 

göra för att öka deras vilja till att lära matematik och hur man kan få elever att finna en mening med att lära 

sig matematik. I genomförda intervjuer med elever framkom en önskan om att lärarna borde ha större 

kunskap om på vilka olika sätt elever kan lära sig och att det fanns en större kunskap om hur man som elev 

kan tänka gällande matematik.  

 

Enligt Skolverket (2003a) ska elevernas måluppfyllelse vara i fokus och som lärare är det viktigt att förändra 

sin undervisning och ta med det in i det enskilda klassrummet där det gör nytta. Enligt Skolverket (2013) står 

det även i skollagen att alla skolor och huvudmän ska arbeta systematiskt med aktivt kvalitetsarbete. 

Skolverket (2003a) belyser vikten av utvecklingsarbete och betydelsen av att det finns en kultur inom 

kommuner och skolor där man kontinuerligt följer forskning, både internationellt och nationellt, för att på 

bästa sätt kunna utöva ett lyckat utvecklingsarbete. Skolor som ligger geografiskt nära en högskola har 
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betydligt större möjligheter till samarbete gällande kompetensutveckling för skolans lärare och 

skolutvecklingsprojekt för deras elever, än de skolor som har ett betydligt längre avstånd. 

Att lärare förstår att deras elevers lärande påverkas av hur de undervisar och hur skolan agerar generellt är av 

stor betydelse (Skolverket, 2013). Även Timperley (2011) beskriver betydelsen av kompetensutveckling och 

utvecklingsarbete för lärare. Hon menar att man kan påvisa för lärare hur förändringar i undervisningen 

påverkar eleverna vilket kan vara en stor drivkraft till att få lärare att ändra sin attityd och vilja för att ändra 

sin undervisning Lärarens egen attityd ligger till grund för om en fortbildning blir framgångsrik, det är viktigt 

att de har en tro på att utveckling leder till något bättre och har modet att testa på och prova något nytt.  

 

2.5 Motivation och problemlösning 

 
Thomson och Wery (2013) menar att om elever sig bli bekräftade kan deras motivation till att delta i 

lärandeprocesser öka. De menar att elevens motivation kan beskrivas som en process, där eleven själv avgör 

om det är värt att anstränga sig och om deras ansträngning kan leda till ett framgångsrikt slutresultat. 

Elevens egen motivation påverkas av i vilken grad de själva kan se att deras prestation kan leda till att ett 

problem löses på ett framgångsrikt sätt. Många olika faktorer påverkar den enskilde elevens motivationsgrad 

som exempel kan nämnas den egna självbilden, hur personen mår, hur uppgiften som ska lösas är uppbyggd 

men även tidigare relationer till andra och tidigare erfarenheter kan påverka motivationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

3. Teoriram 
 

I detta avsnitt beskrivs det teoretiska ramverk som ligger till grund för undersökningen och som valts för att 

klargöra vad som kan motivera elever till att arbeta med matematik. Först beskrivs Motivationsteorierna, 

tron på sin egen kapacitet och målorienteringsteorin som följs upp av en beskrivning av Skolverkets 

kvalitetsgranskning ”Lusten att lära-med fokus på matematik”. Det jag tidigare beskrivit i 

litteraturgenomgången kommer sedan att sammankopplas med teoriramen. Detta teoretiska ramverk utgör 

utgångspunkt i skapandet av studiens intervjufrågor samt fungerar som stöd i analysen kring de centrala 

begreppen – Motivation och problemlösning. Det är viktigt att poängtera att teoriramen är begränsad på 

grund av undersökningens syfte och att ett mycket större och djupare arbete skulle kunna göras inom 

området. 

 

3.1 Motivationsteorier  

 

I Skolverkets rapport (2003a) står det att skolans arbete syftar till att skapa lärande, och faktorer som skapar 

lust att lära är viktiga förutsättningar för kunskapsbyggandet. I rapporten svarade elever, oavsett ålder, att 

det viktigaste för lärandet är känslan av att man kan och förstår, att man lyckas och att man lär sig. Att 

ständigt misslyckas minskar motivationen och därmed också lusten att lära. I studien finns belagt att 

relationen mellan svårighetsgraden i uppgifterna och elevernas motivation är betydande för viljan att 

engagera sig. När uppgifterna är av sådan svårighetsgrad att de kan lösas med rimlig ansträngning ökar 

motivationen och viljan att lära sig. 

 

3.1.1 Tron på sin egen kapacitet 

 

Teorin om tron på sin egen kapacitet ingår i det som kallas social kognitiv teori (Bandura, 1997). Enligt 

social kognitiv teori påverkas människan både av miljön, yttre stimuli och inre drivkrafter samtidigt som hon 

påverkas av och själv påverkar sin miljö. Människan har också kapacitet att själv sätta mål och handla 

avsiktligt och därmed kan hon också påverka sitt eget liv. Detta kallas för human agency, ”agent i sitt eget 

liv”. För att vara agent i sitt eget liv krävs det att man: kan sätta upp egna mål, veta vad som behövs för att 

uppnå dessa mål, kunna göra en bedömning av sin egen kompetens för att kunna uppnå målen, att man kan 

bedöma de färdigheter och kunskaper som behövs, att man kan planera och strategera upp arbetet, att 

kunna få arbetet genomfört, kunna reflektera och övervaka själva processen, kunna bedöma sitt resultat 

samt ändra sina mål, metoder och strategier om så behövs (Skaalvik & Skaalvik, 2016). För att vara en bra 

agent i sitt eget liv krävs att man tror på sin egen kapacitet. Att klara de uppgifter man ställs inför för att nå 
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målen. Tron på sin kapacitet är viktig både för motivation när det gäller skolarbetet och en förutsättning för 

att eleven ska kunna ta kontroll över sitt eget liv. Enligt Skaalvik och Skaalvik (2016) så måste man betrakta 

att ett viktigt mål för allt lärande också är att vara agent i sitt eget liv. 

Något som har stor betydelse för elevernas motivation till skolarbetet är just tron på sin egen kapacitet. 

Schunk och Mullen (2012) menar att elevernas egen motivation och tro på sin egen kapacitet stärks genom 

att arbeta mot konkreta mål. Bandura utvecklade teorin om tron på sin egen kapacitet som handlar om 

vikten av elevers tro på sig själva för att kunna utföra olika sorters uppgifter. Tron på sin egen kapacitet 

innebär inte hur bra eleverna känner sig inom ett specifikt område eller hur bra de känner sig generellt, utan i 

vilken omfattning de själva tror att de kan klara av de uppgifter som de ställs inför just då. Att elever känner 

tro till sin egen förmåga har stor betydelsen för motivation till skolarbetet. Bong och Skaalvik (2003) samt 

Schunk och Mullen (2012) menar att de elever som anstränger sig mer i skolan visar på engagemang och 

uthållighet när de stöter på problem har en större tro på sin egen kapacitet. Enligt Skaalvik och Skaalvik 

(2016) är det fyra faktorer som påverkar elevers tro på sin egen kapacitet, dessa är: vilken typ av uppgift som ska 

utföras, hur förhållandena är i klassrummet, hur lång tid eleverna ges för att utföra uppgiften och vilka hjälpmedel eleverna 

kan/får använda sig av när de ska utföra uppgiften. Bandura (1997) samt Shunk och Meece (2006) menar att det 

finns fyra förklaringar till elevers förväntningar på sin egen kapacitet såsom: deras tidigare erfarenheter av att 

lösa liknande uppgifter, att se andra elever lösa uppgifterna, att få uppmuntran och tillit av viktiga personer 

samt olika reaktioner som påverkar dem fysiologiskt.  

Elevers tro på sin egen kapacitet kan skilja sig mellan olika ämnen men också inom ett och samma ämne 

beroende på vilken typ av uppgifter de ska arbeta med. Då elevers förväntningar har en tendens till att 

generaliseras inom ett område eller ämne är oftast variationerna inom samma ämne mindre än mellan olika 

ämnen (Skaalvik & Skaalvik, 2016). En elev som har känt att den inte klarar av matematikuppgifterna under 

en lång period förlorar först och främst tron på att kunna lösa uppgifter av samma typ, dessa förväntningar 

kallas för problemspecifika. Detta i sin tur kan leda till att eleven i fråga förlorar tron på sig själv och sin 

förmåga att kunna lära sig just ämnet matematik, dessa förväntningar har då gått från att vara 

problemspecifika till att bli områdesspecifika (Skaalvik & Skaalvik, 2016).  

Skaalvik och Skaalvik (2016) menar för att alla elever ska ha en positiv tro på sin kapacitet i skolan krävs det 

att undervisningen är anpassad efter elevernas förutsättningar. Schunk och Mullen (2012) skriver att 

elevernas motivation och tro på sin egen kapacitet stärks genom att arbeta mot konkreta mål.  

 

Tidigare erfarenheters betydelse 

Skaalvik och Skaalvik (2016) skriver att det elevernas tidigare erfarenheter av liknande uppgifter är det 

absolut viktigaste för att de ska tro på sin egen kapacitet. Om eleverna tidigare lyckats med liknande 

uppgifter ökar deras förväntningar och om de tidigare misslyckats med liknande uppgifter sänks deras 
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förväntningar. De tidigare erfarenheter som eleverna har är speciellt viktiga i början av en lärprocess och 

därför är det viktigt att uppgifterna som tilldelas är anpassade till rätt nivå. Elever som har en dålig 

erfarenhet av den typ av uppgift som presenteras har lättare att förlora sin motivation än de elever som har 

en bra erfarenhet. Att uppgifterna anpassas efter elevernas förutsättningar är som sagt viktigt men det är 

även viktigt att eleverna får känna att de lyckas med sina uppgifter genom att de ges utmaningar som kräver 

ansträngning. Bandura (1986) trycker starkt på att elevens tro på sin egen kapacitet ökar om de klarar av att 

lösa ett problem som kräver ansträngning. Han poängterar även att känslan av att lyckas också kan uppnås 

genom att eleven blir uppskattad och bekräftad för det arbete som gjorts och att det inte enbart handlar om 

att klara av något.  

 

Nedan visar Figur 1 hur sambandet ser ut mellan verklig kapacitet, upplevd kapacitet, förväntad kapacitet 

och motivation. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sambandet mellan verklig kapacitet, upplevd kapacitet, förväntad kapacitet och motivation (Skaalvik 

& Skaalvik, 2016, s. 17). 

  

Betydelsen av att se andra klara av uppgifter 

Både Skaalvik och Skaalvik (2016) och Bandura (1969) menar att elever kan fungera som förebilder för 

varandra och lär sig beteenden genom att studera hur andra beter sig. Schunk och Meece (2006) skriver om 

”vikarierande erfarenheter”, med vilket de menar att elevernas tro på sin egen kapacitet kan påverkas genom 

att de ser att andra klarar av olika uppgifter. Dessa ”vikarierande erfarenheter” kan stärka elevernas tro på att 

de också kan lösa samma uppgift. Lärare och föräldrar bör vara försiktiga med att jämföra elever med 

varandra eller att framhäva vissa som förebilder, detta för att undvika att försvaga motivationen hos de 

elever som inte klarar av att lösa uppgiften. 

 

Upplevd kapacitet 

Förväntad kapacitet 

Ansträngning 

Uthållighet 

Verklig kapacitet 
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Tillit och uppmuntran från andra 

Bandura (1997) samt Schunk och Meece (2006) framhåller att uppmuntran från lärare och föräldrar genom 

stärkande tillrop kan stimulera och stärka elevernas självförtroende och öka ansträngningen eftersom de 

tolkar signalerna som att andra tror att de kan klara olika uppgifter. Om eleverna sedan lyckas ökar deras tro 

på sin egen kapacitet. Det finns dock en risk för att orealistiska förväntningar skapas genom uppmuntran, 

uppmuntran har bara en positiv effekt i kombination med en anpassad undervisning. Lärarna bör därför i 

högre grad anpassa läromedel, tempo samt uppgifter efter vart eleverna befinner istället för att uppmuntra 

till att arbeta med uppgifter de inte har förutsättningar att klara av (Skaalvik & Skaalvik, 2016).  

 

Fysiologiska och emotionella reaktioner 

Elevers förväntningar och tro på sin egen kapacitet påverkas också av fysiologiska och emotionella 

reaktioner. Minnen av obehagliga erfarenheter kan leda till fysiologiska reaktioner som exempelvis 

hjärtklappning, kallsvettning eller stickningar i huden, detta kan till exempel ha hänt om man som elev stött 

på svårigheter i matematik som man inte klarat av att lösa. Sådana fysiologiska reaktioner signalerar att 

situationen känns övermäktig för eleven och tron på den egna kapaciteten minskar. En situation som inte 

klarat av eller som upplevts som hotfull kan leda till att många reagerar med tvekan och går i försvar istället 

för att lägga energi på uppgiften (Skaalvik & Skaalvik, 2016). 

 

3.1.2 Målorientering 

 

Målorienteringsteorin (achievement goal theory) är en framstående motivationsteori som utgår från att 

elever har olika orsaker till varför de ska arbeta med skolämnen eller inte arbeta med dem samt i vilken grad 

de anstränger sig (Patrick, Kaplan & Ryan 2011). Målorienteringsteorin förklarar varför en elev satt upp 

konkreta mål och arbetar för att nå dem (Skaalvik & Skaalvik, 2016).  

Skaalvik och Skaalvik (2016) skriver att det finns två huvudtyper av orsaker som bidrar till i vilken grad 

eleven anstränger sig, uppgiftsorienterade och ego-orienterade. Skillnaden mellan dessa två beskrivs som 

viljan att utveckla sin kompetens och viljan att visa sin kompetens (Urdan & Midgley 2003). I 

uppgiftsorienterade (Lärandeorienterade) orsaker står uppgifterna i fokus och man arbetar för att lära sig, 

förstå och klara uppgifterna. En uppgiftsorienterad elev upplever ansträngningen positivt och nödvändigt. 

Om eleven gör fel uppfattar den det som en naturlig del som leder till att man nästa gång kan göra det bättre 

(Skaalvik & Skaalvik, 2016). I ego-orienterade orsaker (prestationsorienterade) är det eleven som står i 

centrum för uppmärksamheten och anstränger sig för att uppfattas positivt. För eleven är prestationen ett 

resultat av förmåga och känslan av kompetens och är beroende av hur den presterar i jämförelse med andra, 

ett fel upplevs ofta som skrämmande (Urdan & Midgley 2003).  
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Skaalvik och Skaalvik (2016) anser att uppgiftsorienterade elever tenderar att vara intresserade av skolarbetet, 

ser på förmåga som förändringsbart genom ansträngning, prestationer är ett resultat av insats, letar 

utmaningar som är optimala, är tålmodiga när de möter svårigheter, tycker att fel är något man kan lära sig 

något av. Ego-orienterade eleven tenderar att jämföra sig socialt med andra, koppla sina prestationer till 

insatser, ger upp när problem uppstår, anstränger sig när uppgifterna uppfattas som möjliga att klara av och 

skräms av fel och misstag. Skaalvik (1997) menar att ego-orientering kan delas upp i offensiv och defensiv. 

Där eleverna i offensiv lägger sitt fokus på att visa sin kompetens eller att andra uppfattar dem positivt 

medan defensiv innebär att de vill undvika att uppfattas negativt och upplevas som sämst.  

Enligt Skaalvik och Skaalvik (2016) finns det studier som visat att uppgiftsorienterade elever har visat större 

intresse, engagemang, uthållighet när de stöter på problem i skolarbetet. De ber även i högre grad om hjälp 

beroende på att de upplever gjorda fel som något man kan lära sig av och som en del av lärprocessen 

beroende på att fokus ligger på kunskap och inte på dem själva och hur andra uppfattar dem.  

Forskning visar att elever med defensiv ego-orientering har fler negativa känslor och deras lärbeteende är 

mindre lämpligt genom att de har fler känslor av ångest, hopplöshet och låg självkänsla. Deras vilja att 

anstränga sig är lägre och de visar en tendens att inte söka hjälp. Dessutom lägger dessa eleven mycket 

energi på att dölja dåliga resultat och problem eftersom de fokuserar på hur andra uppfattar dem (Skaalvik & 

Skaalvik, 2016). De menar att gällande offensiv ego-orientering är forskningen mer entydig. Flera har 

konstaterat att offensiv ego-orientering kan vara ångestskapande men också att det leder till högre 

ansträngning och eleverna når bättre resultat. Enligt Skaalvik och Skaalvik (2016) finns det forskare som 

menar att offensiv ego-orientering kan leda till defensiv ego-orientering om problemen blir för svåra, vilket 

leder till att elever tappar tron på sin egen förmåga beroende på att både defensiv och offensiv ego-

orientering leder till att deras fokus ligger på hur de uppfattas av andra. Även om enigheten är stor bland 

forskare gällande de två huvudtyperna av mål för elevers skolarbete, ego-orienterade och 

uppgiftsorienterande, finns det studier som pekar på att elever kan ha många mål.  

I Duda och Nicholls (1992) motivationsstudie gällande skolarbete och idrott lyfts samarbetsorientering fram. 

I studien fann man en stark korrelation mellan uppgiftsorientering och samarbetsorientering. Det visade sig 

att uppgiftsorienterade elever var mer inriktade på samarbete än vad ego-orienterade elever var. Enligt 

Skaalvik och Skaalvik (2016) är uppgiftsorientering en viktig förutsättning för att få en lärmiljö som 

kännetecknas av att elever hjälper varandra och samarbetar. 
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3.2 Skolverkets kvalitetsgranskning ”Lusten att lära–med fokus på matematik”.  

 

I skolverkets rapport (2003a) framkommer att uppgifter som ligger i någorlunda svårighetsgrad med elevers 

förmåga och där de fått brottats med att lösa matematiska problem, som de klarat av, har sporrat dem att gå 

vidare till nya problem. Är uppgifterna istället för lätta känns de meningslösa och om de är för svåra skapas 

ångest. Även relevans och begriplighet är viktiga faktorer för lärandet. När elever ser en mening i det som 

ska läras ökar lusten och genom att kunna knyta ny kunskap till befintlig ökar också förståelsen. Det framgår 

även att lusten att lära ökar när elever tycker det är roligt och minskar när de inte förstår. Arbetsmetoder 

som skapar meningsfullhet, ökar förståelsen för ämnet och lyfter fram elevers styrkor samt gör att de lättare 

upprätthåller intresset och motivationen. Skolverket skriver även i sin rapport genom att eleverna kan 

påverka såväl studier som innehåll och redovisningsformer ökar delaktigheten i undervisningen och den 

känns då mer lustfylld. Undervisning som skapar delaktighet genom gemensamma samtal som bygger på 

elevens tankar och låter dem vara aktiva och få diskutera olika lösningsstrategier upplevs som positiv. Att få 

arbeta med problemlösning i grupp är en arbetsmetod som kan skapa nya idéer genom att elever får 

diskutera och lyssna på varandra. Formen för inlärning behöver varieras för att tillgodose elevers olika sätt 

att lära. Genom att variera och ha flexibilitet i innehåll, använda relevanta arbetsformer, arbetssätt och 

läromedel kan lusten att lära öka. Ett verktyg som kan användas i detta arbete är att ta hänsyn till elevers 

olika lärstilar och deras upplevelse av matematik.  

 

3.3 Samband mellan problemlösning och motivation 

 

Motivationsteorin, tron på sin egen kapacitet, visar att graden av den tro eleven har på sin egen kapacitet är 

avgörande för i vilken omfattning den klarar av att lösa de problem som stöts på. Likaså kan man se i 

målorienteringsteorin att elevers orsak till att de arbetar eller inte arbetar med uppgifter i skolan samt i vilken 

grad de anstränger sig eller inte anstränger sig får stora konsekvenser för deras beteende i undervisningen 

(Skaalvik & Skaalvik, 2016). 

Ovan beskrivna motivationsteorier (Skaalvik & Skaalvik, 2016) samt Taflins (2007) krav på ett rikt 

matematiskt problem och Skolverkets (2003a) kvalitetsgranskning visar samband på att graden av motivation 

påverkar elevers möjlighet till lärande och främjar deras möjlighet att lösa ett rikt matematiskt problem. 

Vissa samband kan även ses mellan graden av motivation och elevers möjligheter att nå framgång i sitt 

tolkande och i sin förståelse av uppgifter samt öka deras förmåga att kunna förstå vad ett problem är, vilket 

Taflin (2007) menar är grunden i problemlösning.  
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Taflin (2007) beskriver att grunden i problemlösning är att elever ska ha möjlighet att kunna tolka och förstå 

uppgiften och kunna förstå vad problemet är. Ett av de sju kriterier hon nämner (vilka beskrivits tidigare) 

belyser vikten av att ett problem ska vara utmanande och kräva viss ansträngning för att upplevas som ett 

rikt matematiskt problem. En koppling kan här ses till det Skaalvik och Skaalvik (2016) skriver om 

målorienteringsteorin där det framkommer att en viss ansträngning upplevs som både positiv och 

nödvändig, framförallt av en uppgiftsorienterad elev. Ytterligare koppling kan göras till Skaalvik och Skaalvik 

(2016) motivationsteori, tron på sin egen kapacitet, som lyfter fram just ansträngningen som något positivt 

om uppgiften är anpassad efter elevens förutsättningar och möjlig att lösa. Samma teori belyser även att 

elever med hög tro på sin egen kapacitet anstränger sig lite mer och visar större engagemang 

Ytterligare två av Taflins kriterier (2007) handlar om att alla elever ska ges möjlighet att arbeta med 

problemet och att problemet ska vara lätt att förstå. Även detta kan kopplas till teorin, gällande tron på sin 

egen kapacitet, som belyser att elever som klarar en uppgift skapar sig positiva erfarenheter som ökar deras 

egna förväntningar om att klara kommande uppgifter. Skaalvik och Skaalvik (2016) belyser vikten av att 

eleverna får arbeta inom sin egen bemästringszon för att kunna upptäcka nya perspektiv men också att de 

ska bredda sina kunskaper genom att arbete med nya exempel och därmed kliva utanför sin bemästringszon 

och in i sin utvecklingszon.  

Ytterligare ett av Taflins (2007) sju kriterier för ett rikt matematiskt problem är att det ska leda till 

matematiska resonemang genom diskussion som lyfter fram kreativa lösningar och resonemang. Både i 

Skaalvik och Skaalvik (2016) och Skolverkets kvalitetsgranskning (2003a) framkommer att samarbete och 

interaktion med andra är viktiga motivationsfaktorer som främjar lärandet. I Skolverkets kvalitetsgranskning 

(2003a) uppger elever att det är positivt när de får samarbeta genom samtal där de får vara aktiva och 

diskutera lösningsstrategier i matematikundervisningen. Likaså beskriver Skaalvik och Skaalvik (2016) att 

elever stimuleras till lärande när de ges möjlighet till interaktion med andra.  
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4. Metod 
 

Studiens syfte är att undersöka hur arbete med problemlösning, på lågstadiet, kan inverka på elevens 

motivation till att lära sig matematik. Undersökningen kommer göras utifrån yrkesverksamma lärares syn 

och uppfattning. För att undersöka detta har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer, vilket 

Dimenäs (2007) anser är en passande metod att använda sig av när man ska undersöka andras syn och 

uppfattningar då en kvalitativ intervju innehåller öppna frågor. Sonja Kihlström skriver i Dimenäs (2016) 

bok att en kvalitativ intervju är ganska likt ett vanligt samtal förutom att detta samtal har ett bestämt fokus 

där intervjuaren är den som bestämmer riktning på samtalet. Som intervjuare är det viktigt att inte ställa 

ledande frågor eller styra intervjun utan använda sig av öppna frågor. Susanne Björkdahl Ordell menar att 

man bör använda sig av en kvalitativ metod i sin forskningsstudie om man vill ha reda på hur personer 

upplever någonting (Dimenäs, 2016). Därför har jag valt att använda mig av intervju för att på bästa sätt 

kunna undersöka det som ska undersökas i min forskningsstudie. Även Patel och Davidsson (2013) anser att 

man som forskare ska använda sig av en kvalitativ metod när man ska undersöka hur någon upplever något. 

Den typ av intervju som valts är kvalitativ semistrukturerad intervju där intervjun grundar sig på 

huvudfrågor och beroende på vad intervjupersonen svarar på dessa huvudfrågor tillkommer även 

följdfrågor. 

 

4.1 Olika metoder 

 

Den datainsamlingsmetod som känns relevant och tillfredsställande då undersökningens syfte var att 

undersöka hur lärare anser att arbete med problemlösning kan inverka på elevers motivation är kvalitativ 

intervju. Enligt Dimenäs (2007) anses kvalitativa intervjuer vara en mycket passande metod för insamlande 

av material där man vill veta hur någon uppfattar något. Om studiens syfte istället hade varit att undersöka 

om lärares arbete med problemlösning har någon inverkan på elevers motivation, hade till exempel 

observation varit en mer passande datainsamlingsmetod då observationer grundar sig på att man som 

observatör kan koppla teori till praktik men även för att lära sig att se med nya ögon (Dimenäs, 2007).  

Enligt Dimenäs (2007) är enkät en typ av metod som man med fördel kan använda sig av för numerisk data, 

att i analysarbetet kunna se ett tydligt mönster och kunna visa resultatet på ett tydligt sätt genom olika typer 

av diagram. Enkät är att föredra om man har som syfte att undersöka hur ofta eller hur vanligt ett fenomen 

är. Därför känns inte denna typ av metod passande till det som ska undersökas. Dimenäs (2007) menar även 

att man kan använda sig av en litteratur som redskap när man ska undersöka något. I en litteraturstudie 

använder man sig av litteratur för att söka svar på den frågeställning man har. En litteraturstudie grundar sig 

på att man har flera olika källor som behandlar den frågeställning man har för att sedan ställa dessa mot 
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varandra för att leta efter likheter och skillnader. Utifrån denna beskrivning känns inte en litteraturstudie 

som en passande metod att använda sig av i just mitt forskningsändamål.   

 

4.2 Vald metod 

 

Min datainsamlingsmetod utgår från kvalitativa intervjuer och ljudupptagningar. I Dimenäs (2016) bok 

skrivs det att en kvalitativ intervju är ganska likt ett vanligt samtal förutom att detta samtal har ett bestämt 

fokus där intervjuaren är den som bestämmer riktning på samtalet. Som intervjuare är det viktigt att inte 

ställa ledande frågor eller styra intervjun utan använda sig av öppna frågor. Man bör använda sig av en 

kvalitativ metod i sin forskningsstudie om man vill ha reda på hur personer upplever någonting (Dimenäs, 

2016). Därför har jag valt att använda mig av intervju för att på bästa sätt kunna undersöka det som ska 

undersökas i min forskningsstudie. Även Patel och Davidsson (2013) anser att man som forskare ska 

använda sig av en kvalitativ metod när man ska undersöka hur någon upplever något. De menar att 

intervjuaren och den som blir intervjuad tillsammans skapar ett samtal men att det är intervjuarens ansvar att 

leda samtalet för att få ett sammanhängande resonemang. Intervjuaren bör använda sitt kroppsspråk, sina 

gester samt språkbruk på ett sätt så den som blir intervjuad känner att de kommer överens och förstår 

varandra i detta sociala sammanhang. Den som blir intervjuad ska känna sig trygg samt känna att hen kan 

uttrycka sig utan att vara rädd för att intervjuaren missuppfattar och/eller kritiserar intervjupersonen. För att 

kunna utföra en kvalitativ intervju på ett lyckat sätt kan det vara till en fördel att forskaren är insatt i tidigare 

forskning kring området. 

Den typ av intervju som valts är kvalitativ semistrukturerad intervju där intervjun grundar sig på 

huvudfrågor och beroende på vad intervjupersonen svarar på dessa huvudfrågor tillkommer även 

följdfrågor. 

 

4.2.1 Fördelar med metoden 

 

Fördelar med min valda metod, kvalitativa semistrukturerade intervjuer, var att jag genom att ställa öppna 

frågor fick reda på respondenterna syn och uppfattning om hur arbete med problemlösning kan inverka på 

elevers motivation till att lära matematik. Eftersom en semistrukturerad intervju består av huvudfrågor och 

följdfrågor ges möjligheten till att få en fördjupad förståelse för respondentens svar samt minska risken för 

feltolkning. Ännu en fördel med vald metod var att jag även kunde använda mig av ljudupptagningar för att 

kunna blicka tillbaka och kontrollyssna om och om igen, om något var oklart, samt kunna fokusera på 

respondenten svar utan att behöva stressa med att anteckna varje ord som sas (Dimenäs, 2007). 
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4.2.2 Nackdelar med metoden 

 

Nackdelar med denna valda metod var att jag, på grund av en semistrukturerad kvalitativ intervju, inte kunde 

ställa samma följdfrågor till alla respondenter eftersom följdfrågorna ställdes beroende på vad de svarade på 

huvudfrågorna. Ännu en nackdel med den valda metoden var att jag omedvetet kan ha påverkat 

respondenternas svar med mitt kroppsspråk, gester och språkbruk då Patel och Davidsson (2013) menar att 

dessa saker är viktigt att forskaren tänker på vid en intervju för att inte respondenten ska känna sig ifrågasatt 

och/eller obekväm.  

 

4.3 Urval 

 

Det urval som gjorts gällande intervjupersoner är lärare i årskurs 1-3. Dessa lärare valdes även ut på grund 

av ett så kallat bekvämlighetsurval, där jag valde att tillfråga lärare inom den kommun jag själv befinner mig i 

samt närliggande kommuner, för att på ett smidigt sätt kunna få kontakt med de som deltar. Kön och ålder 

hade ingen betydelse i mitt urval, inte heller vilken typ av utbildning deltagande personer hade eller hur länge 

de hade varit verksamma lärare i årskurs 1-3.  

 

De konsekvenser som detta urval kan få är att jag enbart fått svar från yrkesverksamma lärare i åk 1-3 inom 

just dessa kommuner som tillfrågades och får därför ingen översikt över hur det är utanför dessa geografiska 

områden. Det kan anses vara omöjligt att avgöra om resultaten gäller generellt eller enbart just inom dessa 

områden. Ännu en konsekvens av det urval som gjorts är att jag inte vet om respondenternas svar hade varit 

annorlunda beroende på om de varit äldre eller yngre, kvinnor eller män, antal år i yrket och/eller specifik 

utbildning. 

 

4.4 Bearbetning av insamlat material  

 

Undersökningens resultat bygger på nio genomförda intervjuer med yrkesverksamma lärare från olika 

kommuner. Respondenterna har en varierad bakgrund gällande antal yrkesverksamma år samt 

utbildningsbakgrund. Sex personer har genomgått lärarutbildningen, se bilaga 4. Initialt tillfrågades samtliga 

lärare i årskurs 1-3 via mejl inom en närliggande kommun. Utöver detta kontaktades samtliga rektorer i en 

annan närliggande kommun med syfte att få kontakt med verksamma lärare i åk 1-3 samt en skola i en 

kommun längre bort.  
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Intervjuerna genomfördes via telefonsamtal eller fysiskt möte, för att stärka tillförlitligheten användes 

ljudupptagning. Intervjufrågor uppdelade med huvudfråga och följdfråga utgjorde samtalsunderlag och 

metoden gav möjlighet till en dialog som gav utrymme till såväl fördjupning som förtydligande i svaren. 

Samtliga respondenter var positivt inställda då kontakt väl var etablerad.  

För att få en överblick av det insamlade materialet skrevs alla intervjuer ut, sedan kategoriserades varje 

respondents svar under respektive fråga. Därigenom skapades en helhetsbild över de olika svaren kopplade 

till frågeställningarna. Analysen av materialet resulterade i ytterligare en konkretisering i form av 

sammanfattade nyckelord, nyckelmeningar. Resultatet av denna analys redovisas i tabellform, dessa tabeller 

redovisas, av utrymmesskäl, i bilaga 4 istället för i brödtext.  

 

4.5 Presentation av resultat 

 

Resultatet analyserades utifrån undersökningens frågeställningar och presenteras längre ner i resultatdelen. 

Alla hänvisningar som görs till intervjufrågorna är kopplade till bilaga 3.  

Resultatdelen inleds först med en kort metatext som beskriver hur resultatet är uppbyggt. Därefter följer 

underrubriker med undersökningens frågeställningar. Under respektive frågeställning beskrivs resultatet i 

brödtext med hänvisning till de analysverktyg jag valt att använda mig av i min forskningsstudie. Resultaten 

som beskrivs hänvisas även till resultaten i tabellform som ligger som bilaga, på grund av utrymmesskäl.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

 

Enligt Patel och Davidsson (2013) är det svårt att skilja på begreppen reliabilitet och validitet när det gäller 

kvalitativa metoder då dessa begrepp är så pass sammanflätade med varandra. Validiteten kan man säga 

utgår från hela forskningsprocessen och inte endast från datainsamlingen. Validiteten i just en 

datainsamlingsmetod utgår från hur väl forskaren kan göra en tolkning som är trovärdig beroende på vilket 

underlag forskaren införskaffat. Då kvalitativa metoder är unika i sig är det svårt att säga vilka regler som ska 

följas för att studien ska få hög validitet.  

Dimenäs (2016) menar att ett sätt att mäta forskningsstudiens validitet är om man har mätt samma sak 

genom att använda sig av mer än ett redskap.  Patel och Davidsson (2013) och Dimenäs (2016) anser att 

man stärker sin kvalitativa intervjus reliabilitet om man använder ljudupptagningar då forskaren kan gå 

tillbaka och lyssna i repris för att försäkra sig om uppfattningarna som gjorts är korrekta. Därför har jag även 

valt att använda mig av ljudupptagningar i min datainsamling för att stärka validiteten och reliabiliteten 

eftersom det då finns mindre utrymme för feltolkning om något skulle glömmas bort.  
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Triangulering är ett begrepp som ofta används i kvalitativa intervjuer. Med triangulering menar man att 

forskaren ökar validiteten genom att till exempel intervjua flera personer om samma sak för att sedan kunna 

tolka variationen som kan uppstå. På så sätt kan just variationen berika själva studien i sig. För att stärka 

validiteten i sina intervjuer är det viktigt att forskaren är medveten om och även resonerar över hur valet av 

information hanteras och analyseras. Detta är viktigt för att inte forskaren själv omedvetet förstärker eller 

tonar ner något som intervjupersonen förmedlat. Forskaren ska även presentera sina tolkningar på ett sätt 

där andra läsare själv kan bilda sig en egen uppfattning av studiens trovärdighet, vilket kallas för 

kommunikativ validitet. Alltså ska andra forskare kunna ta del av och förstå sig på resultaten samt de val som 

forskaren gjort, utan några svårigheter (Patel & Davidsson, 2013). Därför valdes, utifrån detta, att ställa 

samma öppna frågor till de som intervjuades men beroende på svar som gavs, ställdes olika följdfrågor vilket 

i sin tur kan ha påverkat studiens validitet eftersom inte alla fick samma följdfrågor.  

 

4.7 Generaliserbarhet 

  

Resultatets generaliserbarhet är svårt att avgöra då det finns många faktorer som kan ha påverkat resultatet 

jag fått. Den valda metoden var kvalitativ intervju med semistrukturerade intervjuer som alltså grundar sig på 

huvudfrågor och följdfrågor (Dimenäs, 2007). Huvudfrågorna ställdes till alla respondenter under intervjun 

men beroende på vad respondenterna svarade ställdes olika följdfrågor. Detta gör att det är svårt att 

konstatera om respondenternas svar är generella eller inte. Ännu en faktor som gör det svårt att säga hur 

generaliserbart resultatet är enligt Patel och Davidsson (2013) är att jag som intervjuare kan omedvetet ha 

påverkat respondenternas svar med mitt kroppsspråk, mina gester och mitt språkbruk. Å andra sidan så 

anser Dimenäs (2007) att en studies validitet stärks om man mäter samma sak på flera olika sätt och därför 

användes även ljudupptagningar under intervjuerna som både Dimenäs (2007) och Patel och Davidsson 

(2013) förespråkar för en god reliabilitet. Det är även svårt att konstatera om resultatet är generaliserbart 

eller inte med tanke på att enbart respondenter ur ett just specifikt geografiskt område valdes att tillfrågas till 

deltagande i studien. 

 

4.8 Etiska överväganden 

 

Undersökningen har följt de fyra allmänna huvudkraven för forskning. Vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om syftet med studien till de som den berör. 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien själva får bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de som deltar ska vara konfidentiell och deras 
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personuppgifter ska inte kunna nås av obehöriga. Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet som 

innebär att materialet som samlats in endast får användas för forskningsändamål och inget annat 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

När man planerar sin forskning måste hänsyn tas till vetenskapsrådets samtliga krav. Kraven ställs ofta emot 

varandra och det är den forskningsansvarige som skapar balans mellan dessa. Några enkla regler kring detta 

finns inte då varje forskningsprojekt inte är likt något annat och man uppfyller kraven på olika sätt utifrån 

forskningens förutsättningar, kraven fungerar mer som ramar och riktlinjer i forskningen (Björkdahl Ordell, 

2016). Även vetenskapsrådet (2002) skriver att huvudkraven ska ses som riktlinjer och att syftet med kraven 

är att ge forskare underlag till sina egna reflektioner gällande sitt ansvarstagande. 

 

För att uppfylla Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav i genomförda studie har kontakt tagits via mejl och 

telefon med verksamma lärare på lågstadiet. Vid denna kontakt informerades om studiens syfte och 

genomförande. I samband med detta bifogades även ett informationsbrev och en samtyckesblankett (se 

bilaga 1 och 2). Om lärarna var intresserade av att delta i forskningsstudien återkom de via mejl eller telefon 

och tid för intervju bokades. Vid intervjun fick de deltagande ytterligare ett exemplar av informationsbrevet 

(se bilaga 1) samt skrev under en samtyckesblankett (se bilaga 2) som jag behöll.  

I informationsbrevet framkom syftet med undersökningen, vad de deltagandes uppgift var samt deras 

villkor, gällande frivillighet och möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång utan 

några negativa konsekvenser samt att deras uppgifter ska tas bort ur underlaget, detta i linje med 

Vetenskapsrådets huvudkrav (2002). Vetenskapsrådet (2002) skriver också att alla uppgifter om de personer 

som deltar i studien ska ges största konfidentialitet, personuppgifter ska förvaras där ingen obehörig kan ta 

del av dem och när studien är avslutad kommer det insamlade materialet att raderas. De skriver även att de 

uppgifter och material som samlats in enbart får användas av behörig person i just det specifika 

forskningsändamålet. Uppgifterna får alltså inte användas i något annat ändamål. För att motsvara dessa 

krav förvarades allt material i ett låst kassaskåp, dit endast jag som behörig hade tillträde. Efter studien 

raderades allt material.  
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5. Resultat och analys 
 

Resultatet bygger på nio genomförda intervjuer med yrkesverksamma lärare i årskurs 1-3. Respondenternas 

bakgrund skiljer sig åt gällande antalet yrkesverksamma år samt utbildningsbakgrund, vilket framkommer i 

bilaga 4. Intervjuerna genomfördes med hjälp av intervjufrågor som var uppdelade i tre delar för att belysa 

respondentens bakgrund, syn på problemlösning inom matematik samt deras syn på elevens motivation i 

skolarbetet.   

 

5.1 Frågeställning 1 

 

När det gäller frågeställningen Vilken betydelse anser lärare att arbete med problemlösning har för att påverka elevers 

motivation? så visar resultatet att sju av nio lärare upplever problemlösning som ett positivt verktyg i arbetet. 

En faktor som nämns är att det skapar möjlighet för eleverna att hitta olika lösningar på samma problem, 

vilket inspirerar både starka och svaga elever eftersom det ger möjlighet att tänka i olika banor.  

 

Respondenternas svar tyder på att samarbete med andra är en framgångsfaktor tillsammans med att eleverna 

ges möjlighet att tänka i friare banor och upptäcker att det finns flera lösningar på samma problem vilket går 

i linje med det skolverkets kvalitetsgranskning (2003a) visar då det är viktigt att eleverna ges möjlighet till 

diskussion. Flera svar belyser vikten av att uppgifterna ligger på rätt nivå för att vara utmanande för eleverna 

som stärks när de klarar dem. I motivationsteorin tron på sin egen kapacitet skriver Skaalvik och Skaalvik 

(2016) att det är viktigt att uppgifterna är anpassade efter elevens kunskapsnivå för att kunna stärka elevens 

tro på sin egna förmåga. Även skolverket (2003a) skriver att detta är viktigt då det är av stor betydelse att 

eleverna förstår.  Det framkommer även i respondenternas svar att det finns en risk att för svåra uppgifter 

kan leda till att eleverna tappar tron på sin egen förmåga. Det finns en enighet i att problemet ska vara 

anpassat efter elevens kunskapsnivå för att kännas intressant. De ska vara av lättare och svårare karaktär och 

det är ofta gynnsamt om eleverna kan relatera uppgiften till vardagen. Flera av de intervjuade lärarna uppger 

att problemlösning ger dem möjlighet att variera sitt arbete vilket gör att det stimulerar både lärare och 

eleven (skolverket, varierad undervisning, anpassa arbetssätt).  

Intervjuade lärare anser att elevens motivation för skolarbetet påverkas av flera faktorer bland annat 

nämndes intresse för ämnet, vilket även nämns av Duda och Nicholls (1992) i målorienteringsteorin som är 

en viktig faktor för eleverna ska vilja samarbeta men även för att eleverna ska kunna lära sig något. 

Uppgifternas svårighetsgrad ansågs vara en viktig faktor för elevers motivation för skolarbetet vilket även 

skolverkets granskning (2003a) visar. Även Skaalvik och Skaalvik (2016) skriver i motivationsteorin tron på 
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sin egen kapacitet, att det är viktigt att undervisningen är anpassad efter elevens kunskapsnivå för att eleven 

ska tro på sin egen kapacitet för att kunna och vilja ta sig an uppgiften. Hemmiljön samt miljön i och utanför 

klassrummet var ännu en faktor som togs upp som en påverkansfaktor. I motivationsteorin tron på sin egen 

kapacitet beskrivs att relationen mellan klasskamrater i och utanför klassrummet men även elevens hemmiljö 

påverkar elevers tro på sin egen kapacitet (Skaalvik & Skaalvik, 2016).  Alla intervjuade lärare var eniga om 

att undervisningen bör vara varierad för att elevernas motivation ska gynnas i arbetet med problemlösning, 

vilket även skolverket (2003a) menar är av stor betydelse då alla elever lär på olika sätt. Nästan samtliga 

respondenter är också eniga om att alla arbetsformer (enskilt arbete, arbete i par, arbete i grupp, 

helklassdiskussion) är något man ska använda sig av i undervisningen för att gynna elevernas motivation på 

bästa sätt. Respondenterna tar upp ett antal olika faktorer som förklarar varför arbetsformerna är 

gynnsamma såsom att eleverna får samarbeta, hjälpa varandra och ta del av varandras kunskaper, ta del av 

varandras olika lösningar samt att det ges tillfälle till diskussion. Som lärare ges man då också en möjlighet 

att se vilken kunskapsnivå enskild elev befinner sig på.  Dessa svar stämmer överens med det skolverket 

(2003a) skriver i sin rapport, att det är av stor betydelse att eleverna tillåts gemensamma samtal, diskutera 

med varandra och att få samarbeta med varandra för att elevernas motivation ska gynnas.  

Samtliga respondenter anser att variationen av arbetsformer är viktig men inte det viktigaste, huvudsaken är 

att det fungerar i klassrummet och att arbetsformen passar eleverna. Skolverkets kvalitetsgranskning ”Lusten 

att lära-med fokus på matematik” (2003a) belyser vikten av att man som lärare ska variera sin undervisning 

då elever lär på olika sätt. Respondenterna är även eniga om att det är av stor vikt att det finns ett samarbete 

mellan pedagoger för att kunna hjälpa varandra, ta del av varandras kunskaper och material samt utbyta 

erfarenheter med varandra. Kollegialt lärande är viktigt för att ge eleven de bästa förutsättningar till att lära 

vilket skolverkets granskning (2003a) tydligt visar är en framgångsfaktor.  

Samtliga respondenter är eniga om att man kontinuerligt ska arbeta med feedback för att elevers motivation 

ska gynnas. En samstämmighet kan även ses där lärarna anser att elever ska ge feedback till läraren för att 

pedagogen ska kunna skapa undervisning som intresserar eleverna då skolverkets granskning (2003a) visar 

att elevernas intresse ökar om de får vara med och påverka innehållet i undervisningen. Respondenterna 

anser även att pedagogen ska ge muntlig feedback till eleven för att den ska bli medveten om styrkor och 

vad som behöver förbättras. Man kan även se att lärarna anser att det är gynnsamt att eleverna ger feedback 

till varandra men att det även kan vara riskabelt om inte feedbacken sker på rätt sätt.  

För att eleverna ska ta del av sitt eget och andras lärande anser samtliga respondenter att en 

helklassdiskussion där eleverna tar upp vilken arbetsform eller vilket tema som de anser att undervisningen 

ska innehålla. Detta skriver skolverket (2003a) är viktigt då eleverna då får diskutera och samarbeta med 

varandra. Genom detta får eleverna höra på vilket sätt deras kompisar lär sig samt förhoppningsvis inse att 

alla har olika intressen och att alla lär sig på olika sätt. Eleverna blir även medvetna om sitt eget och andras 

lärande genom att de ger feedback till varandra under förutsättning att det sker på rätt sätt. I teorin tron på 
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sin egen kapacitet beskrivs det att elevers motivation och deras tro på sig själva stärks när de får arbeta mot 

just konkreta mål och får vara med att påverka (Schunk & Mullen, 2012).  

 

5.2 Frågeställning 2 

 

Gällande frågeställning Vilka faktorer anser lärare påverkar motivationen när elever arbetar med problemlösning? är 

samtliga respondenter eniga om att elevernas motivation kan påverkas både positivt och negativt genom att 

arbeta med problemlösning. Respondenterna anser att elevernas motivation påverkas positivt av att de får 

samarbeta, vilket även beskrivs som betydelsefullt av Duda och Nicholls (1992) i målorienteringsteorin och 

av skolverkets kvalitetsgranskning (2003a). Eftersom detta möjliggör att alla elever får en känsla av att de 

kan bidra även om de befinner sig på olika kunskapsnivåer och att uppgifter kan konstrueras utifrån 

elevernas intressen vilket beskrivs i ”Lusten att lära-med fokus på matematik” (2003a) som en viktig faktor 

för elevernas motivation. Respondenterna uppger att motivationen kan påverkas negativt om uppgifter är 

för lätta eller för svåra och inte är individanpassade. Detta stämmer överens med det Skaalvik och Skaalvik 

(2016) skriver i motivationsteorin, tron på sin egen kapacitet och det skolverket (2003a) skriver i sin 

kvalitetsgranskning. Om uppgifterna är för enkla känner inte eleven någon utmaning och tappar sin 

motivation, om den är för svår finns det risk för att eleven tappar tron på sin egen förmåga. 

 

De faktorer som lärarna anser har betydelse för motivationen är elevens dagsform, om problemet är 

elevnära, om uppgiften är utmanande på rätt nivå, om de har rätt förkunskaper för att klara av uppgiften, om 

de tror att de kan klara av uppgiften, om det finns ett klimat där det är okej att göra fel, om eleven känner en 

gemenskap till sina klasskamrater, om det finns material som eleverna kan använda sig av för att lösa 

uppgiften, om det ges tid till att lösa uppgiften samt om hur pedagogen förhåller sig till problemlösning och 

vilken inställning hen har. Dessa faktorer anser även skolverket (2003a), Skaalvik och Skaalvik (2016), 

Bandura (1997) samt Schunk och Meece (2006) i motivationsteorin tron på sin egen kapacitet.  

  

De faktorer som respondenterna anser har störst betydelse för elevers motivation vid problemlösning går in 

i varandra men skiljer sig även åt. Många av respondenterna anser att de faktorer som har störst betydelse är 

att uppgiften är intressant, att eleverna har rätt förkunskaper för att klara av den, att de tror på att de kan 

klara av uppgiften och att den är anpassad efter elevens kunskapsnivå. Elevens tro på sig själv är viktig för 

att de ska kunna lösa en uppgift och våga ta sig an den och testa olika lösningar. Respondenterna anser att 

dessa faktorer har störst betydelse eftersom det är viktigt att eleverna är intresserad av uppgiften för att 

engagera sig. För att minska risken att eleven ska tappa tron på sin egen förmåga är det betydelsefullt att de 

har rätt förkunskaper för att klara av den uppgift de tilldelats. Lärare 5 tar även upp att tillgängligt material 
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för att lösa uppgiften, pedagogens inställning samt elevens dagsform har störst betydelse. Denna pedagog 

anser att det är viktigt att eleverna har tillgång till material som de kan laborera med för att försöka lösa 

uppgiften och att elevernas dagsform har betydelse eftersom de behöver ha en positiv inställning för att 

kunna lära sig. Lärare 5 anser även att pedagogen är en av de största faktorerna då det är viktigt att 

pedagogen själv har en positiv inställning och smittar av sin entusiasm på eleverna. Lärare 6 nämner tiden 

som en faktor som har störst betydelse då eleverna måste ges ordentligt med tid till att lösa uppgiften så att 

de inte blir stressade. Lärare 3 anser även att uppgiften ska vara elevnära som en av de störst betydande 

faktorerna då eleverna måste kunna relatera till uppgiften för att finna intresse samt vilja till att lösa 

problemet. Samtliga faktorer överensstämmer med tron på sin egen kapacitet (Skaalvik & Skaalvik, 2016) 

och kvalitetsgranskningen ”Lusten att lära-med fokus på matematik” (2003a). 

 

Samtliga respondenter fick svara på huruvida de samtycker eller inte med de faktorer forskarna kommit fram 

till gällande störst betydelse, för att påverka elevens motivation vid problemlösning. Dessa faktorer är 

samarbete och interaktion med andra, problemet ska vara anpassat efter elevens nivå och elevernas tro på 

sin egen kapacitet för att klara av uppgiften. Samtliga respondenter samtycker med de faktorer som 

forskarna kommit fram till men sju av nio respondenter vill även tilläga ytterligare faktorer som de själva 

anser har störst betydelse. Fem av nio respondenter tillägger då elevens eget intresse som en av de störst 

betydande faktorerna. Två av nio respondenter anser att elevernas förkunskaper är av störst betydelse 

medan en respondent anser att elevens föräldrar är en betydelsefull faktor och en annan menar att även 

pedagogen är en faktor som är av störst betydelse.  

 

5.3 Frågeställning 3  

 

När det gäller frågeställningen Anser lärare att de största påverkansfaktorerna skiljer sig åt, beroende på årskurs, och i 

så fall varför? visar det sig att majoriteten av respondenterna, det vill säga sex av nio, anser att de faktorer som 

har störst betydelse inte skiljer sig åt vare sig eleverna befinner sig i åk 1, 2 eller 3. Lärare 2, 5 och 6 anser att 

faktorerna skiljer sig åt beroende på årskurs eftersom matematiken accelererar ju högre årskurs eleverna 

befinner sig i och att de motiveras av olika faktorer beroende av ålder. Dessa menar att elever i åk 1 är mer 

nyfikna, intresserade och kunskapssugna eftersom allt är nytt och spännande. I åk 3 har svårighetsgraden 

ökat och det ställs högre krav på eleverna för att de ska nå uppsatta kunskapsmål, dessutom anses 

kompisarna ha fått större betydelse. I skolverkets kvalitetsgranskning (2003a) framkommer att uppgifter ska 

vara individanpassade efter elevens kunskapsnivå då det är viktigt att eleven ska ha en möjlighet att kunna 

förstå uppgiften. Enligt denna granskning så framkommer det även att elevernas lust till att lära ökar om 

eleverna tycker att det är intressant. Inom målorienteringsteorin menar Urdan och Midgley (2003) att det 
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finns två olika typer av elever, de som vill utveckla sin kompetens och de som vill visa sin kompetens. De 

menar att elever som anstränger sig för att visa sin kompetens är beroende av hur prestationen visas i 

jämförelse med andra. Alltså påverkas elevens tro på sin egen kapacitet av de betydelsefulla personer som 

finns runtomkring. Schunk och Mullen (2012) menar i tron på sin egen kapacitet, att elevernas motivation 

stärks genom att arbeta mot konkreta mål, ändå anser många respondenter att dessa krav (mål) kan betyda 

högre krav på eleverna vilket kan leda till att deras tro på sin egen kapacitet försämras. Respondenterna 

uttrycker som Skaalvik och Skaalvik (2016) att det är viktigt att undervisningen är anpassad efter elevens 

kunskapsnivå för att eleven ska ha en positiv tro på sin förmåga.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att analysarbetet visar att många av respondenternas svar går i varandra och är 

kopplade till motivation. Respondenterna anser bland annat att motivation påverkas av elevernas intresse för 

ämnet, uppgifternas svårighetsgrad, deras tro på sig själv, miljön i och utanför klassrummet, relation och 

interaktion med andra samt att arbetsformerna är varierande så länge det fungerar i klassrummet. Man är 

också enig om att feedback i klassrummet mellan elever, elever och lärare är viktiga framgångsfaktorer. 

Dessutom uppges kollegialt lärande som en framgångsfaktor. Det är svårt att urskilja vilka enskilda faktorer 

som har störst betydelse när det gäller vad som påverkar elevers motivation i arbete med problemlösning.  
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6. Diskussion och slutsats 
  

Även om svaren skiljer sig åt så finns en samstämmighet hos respondenterna med de faktorer som forskarna 

anser ha störst betydelse för motivation i arbetet med problemlösning. Sammanfattningsvis innebär detta att 

respondenterna är eniga i att samarbete och interaktion med andra, tron på sin egen förmåga och 

individanpassade uppgifter är de faktorer som har störst betydelse gällande elevers motivation till att lära 

matematik. Majoriteten av respondenterna anser dessutom att påverkansfaktorerna inte skiljer sig nämnvärt 

åt beroende på om eleverna befinner sig i åk 1, 2 eller 3.   

 

6.1 Metoddiskussion 

 

I vilken grad den valda kvalitativa metoden påverkat undersökningens resultat är svårt att avgöra. Intervjuer 

innebär en interaktion mellan respondenterna och intervjuaren och det kan finnas en risk att följdfrågor 

ställs som påverkar respondenternas svar, oavsett om intention är att inte styra. Risken för påverkan i 

intervjuer tar även Dimenäs (2007) upp och beskriver det just som en svår uppgift. Fördelarna med den 

valda metoden är dock just möjligheten att kunna ställa klargörande och/eller fördjupande följdfrågor. 

Bekvämlighetsurvalet resulterade i att respondenterna kom från olika sinsemellan närliggande kommuner, 

vilket innebar att det geografiska området blev relativt begränsat. Fördelen med detta var dock att det i 

efterhand var lätt att ta kontakt med respondenterna för att få förtydliganden i deras svar, om något var 

oklart. På grund av det låga intresset för att deltaga i undersökningen bygger resultatet endast på nio 

genomförda intervjuer. Om det begränsade geografiska området och/eller det något låga antalet 

respondenter har påverkat resultatets generaliserbarhet är omöjligt att säga.  

Om istället en kvantitativ metod valts, som exempelvis en enkät, hade det varit möjligt att göra ett större 

urval och därmed öka såväl antalet potentiella respondenter och fått en större geografisk spridning. Om 

detta genererat ett annat resultat går ej att säga, däremot så borde generaliserbarheten ökat. 

Oavsett om undersökningen endast bygger på intervjuer med nio respondenter så visar svaren en 

samstämmighet, gällande motivationsfaktorer. Samstämmigheten är inte relaterad till vilken kommun lärarna 

var verksamma i, deras ålder, utbildningsbakgrund eller hur länge de arbetat inom yrket. En intressant 

reflektion jag gör är om de motivationsfaktorer som lyfts fram är allmänna för barns generella lärande, 

oavsett vilket ämnesområde det gäller, eller är det så att dessa faktorer är specifikt för just matematiken? 

Även om samstämmigheten var hög mellan respondenterna, så ansåg några att det fanns fler viktiga 

påverkansfaktorer utöver samarbete och interaktion med andra, tron på sin egen förmåga samt uppgifter 

som är anpassade efter kunskapsnivån. De lyfte exempelvis betydelsen av hemmiljön och miljön i 
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klassrummet, att material för att lösa olika uppgifter fanns tillgängligt, tidsaspekten, pedagogen, 

förkunskaper, föräldrar och elevens egna intresse. Dessa exempel stämmer även överens med det Skaalvik 

och Skaalviks (2016) tar upp i sin motivationsteori, tron på sin egen kapacitet, och skolverkets (2003a) 

granskning ”Lusten att lära-med fokus på matematik”.  

Resultatet av undersökningen har gett mig en ökad insikt om hur jag genom att arbeta med problemlösning 

kan motivera mina framtida elever för matematik. Min förhoppning är även att resultatet kan vara en tillgång 

för andra lärare i arbetet med ämnet matematik. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

 

Utifrån genomförda studie, redovisat resultat och genomförda analys är min slutsats att det finns många 

faktorer som påverkar elevers motivation till att vilja lära sig matematik genom arbete med problemlösning. 

I den studie som genomförts har ändå faktorer såsom samarbete och interaktion med andra, elevers tro på 

sin egen förmåga och nivåanpassade uppgifter utkristalliserat sig som de som har störts påverkan. Härutöver 

har framkommit att faktorer såsom elevers intresse, miljö såväl i och utanför klassrummet samt elevers 

psykosociala situation också är viktiga för lärandet. Svaren i genomförda intervjuer går väl i linje med de 

motivationsteorier som presenteras av Skaalvik och Skaalvik (2016) och det skolverket (2003a) beskriver i 

sin granskning ”Lusten att lära-med fokus på matematik”. Det är intressant att notera hur de olika 

respondenternas svar ligger väl i linje med dessa teorier oavsett om de intervjuade lärarna hade en 

pedagogisk utbildning eller ej. Det leder tankarna till om motivationsfaktorerna kan ses som allmängiltiga 

och att vi alla kanske har någon form av baskunskap inom området om vad som stimulerar och motiverar 

till lärande? 

 

6.3 Resultatets användbarhet 

 

I undersökningens resultat framkommer att arbetet med problemlösning påverkar elevers motivation till att 

lära matematik. Även om denna undersökning bygger på ett lågt antal respondenter och därmed inte kan 

anses ge generaliserbara svar så kan den ge en ökad kunskap när det gäller lärares uppfattning av hur arbetet 

med problemlösning kan inverka på motivationen hos elever. Resultatet visar även på en samstämmighet 

gällande vilka faktorer som lärare anser påverkar motivationen när elever arbetar med just problemlösning. 

Majoriteten av respondenterna anser att dessa faktorer är oberoende av om eleverna befinner sig i årskurs 1, 

2 eller 3. Resultaten har gett mig en ökad insikt om hur jag kan motivera mina framtida elever i arbetet med 

matematik, genom att använda mig av problemlösning. Förhoppningen är även att andra lärare kan ha nytta 

av resultatet i sin undervisning. 
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6.4 Förslag på vidare forskning 

 

Förslag på vidare forskning kan vara att undersöka om respondenternas svar kan relateras till deras 

utbildningsbakgrund eller antalet verksamma år. Ytterligare förslag på vidare forskning kan vara att 

undersöka i vilken grad elever upplever att arbetet med problemlösning motiverar till att lära matematik eller 

hur elever uppfattar att lärare arbetar med matematisk problemlösning för att motivera sina elever.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

 

Förfrågan om deltagande i studie – examensarbete 

 

Bakgrund och syfte 

Mitt namn är Johanna Frykensjö och jag går sista terminen på Grundlärarprogrammet, f-3 på Karlstads 

Universitet. Under denna termin skriver jag mitt examensarbete vars syfte är att undersöka hur elevens 

motivation till att lära matematik kan påverkas genom att arbeta med problemlösning.  

 

Förfrågan om deltagande 

Just du tillfrågas om att delta i min studie eftersom jag söker lärare i åk 1-3, men även på grund av att 

avståndet mellan mig och din arbetsplats inte är så stort.  

 

Hur går studien till? 

För att samla in material till mitt examensarbete vill jag intervjua lärare på lågstadiet och även använda 

mig av ljudupptagningar för att stärka studiens tillförlitlighet. Studien går till på så vis att jag antingen 

åker ut till er arbetsplats där intervjun äger rum eller att intervjun sker via telefon, vilket som passar bäst. 

Intervjun beräknas ta ca en timme. 

 

Hantering av data och sekretess 

Det insamlade materialet raderas när studien är avslutad samt alla uppgifter om dig som deltagare 

används endast i detta forskningsändamål och inga obehöriga kan ta del av den information som samlats 

in. Resultatet kommer inte att kunna kopplas till läraren som person. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

När studien blivit godkänd publiceras den som examensarbete på internet och går att hitta genom att 

söka på studiens namn.  

  



2 

 

Frivillighet 

Om du väljer att delta i min studie är din uppgift att delta i en intervju med mig. Deltagandet är frivilligt 

och får avslutas när som helst under studiens gång. Om du väljer att avsluta din medverkan i pågående 

studie raderas det insamlade materialet utan några negativa konsekvenser.  

Ansvariga 

De ansvariga i denna studie är jag, Johanna Frykensjö samt min handledare Mats Brunström. 

Vid funderingar kan ni kontakta oss via mejl: 

 

Student: Johanna Frykensjö   Handledare: Mats Brunström 

johannafrykensjo@live.se   Mats.Brunstrom@kau.se 
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Bilaga 2 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag samtycker till mitt deltagande i Johanna Frykensjös studie. Jag har blivit informerad om studiens 

syfte, hur studien kommer gå till, hur hanteringen av data och sekretess kommer ske och att deltagandet 

är frivilligt. Mitt deltagande får när som helst får avslutas under studiens gång utan några negativa 

konsekvenser. Jag har även fått möjlighet att ställa frågor angående studien.  

 

Signatur: 
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Bilaga 3 

 

Inledning/Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Vilken utbildning har du gått? 

 

3. Vad anser du är problemlösning? Finns det något som är grundläggande? 

 

4. Hur brukar ni arbeta med problemlösning i klassrummet? 

 

Problemlösning 

1. Huvudfråga: Hur ser du på problemlösning inom matematik? 

- Hur definierar du problemlösning? 

 

2. Huvudfråga: Hur anser du att arbetet med problemlösning påverkar elevens motivation? 

- Varför påverkas elevernas motivation genom att arbeta med problemlösning? 

 

3. Huvudfråga: Vilka faktorer anser du har betydelse för att påverka motivationen vid 

problemlösning? 

- Vilka faktorer har störst betydelse? Varför har dessa faktorer störst betydelse? 

- Anser du att faktorerna skiljer sig åt mellan årskurserna 1-3? Varför varierar detta i så fall, 

beroende på årskurs? 

 

Vilka faktorer lyfte pedagogen spontant? 

Vilka faktorer lyfter pedagogen efter mitt förslag om samarbete, interaktion med andra och tron 

på sin egen förmåga? 

 

4. Huvudfråga: Vad bör man tänka på vid val av problem för att elevernas motivation ska gynnas? 

- Hur bör man tänka angående svårighetsgrad? 

- Hur bör man tänka angående innehåll? 

- Vilka möjligheter anser du att lärare har att kunna variera sitt eget arbete gällande 

problemlösning? 

 

Motivation 

 

1. Hur ser du på elevers motivation i skolarbetet? Vad påverkar och varför? 

 

2. Huvudfråga: Vilka arbetsformer bör användas i arbete med problemlösning: Enskilt, arbete i 

par, arbete i grupp, helklassdiskussion? 

- Varför är dessa arbetsformer gynnsamma? 
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- Hur viktig anser du att variationen av arbetsformer är för att elevernas motivation ska gynnas? 

 

3. Huvudfråga: Beskriv hur du anser att man ska arbeta med att stimulera, utmana och motivera 

eleven i matematik. 

- På vilket sätt anser du att inre och yttre faktorer kan påverka studiemotivationen hos eleven i 

matematik? 

 

4. Huvudfråga: I vilken utsträckning anser du att eleverna bör ha möjlighet till att samarbeta kring 

matematiska uppgifter? Hur påverkas eleverna? 

- I vilken grad anser du att samverkan med andra lärare i ämnet matematik är viktigt? 

- Vad är kommunikation i klassrummet för dig? 

 

5. Huvudfråga: Hur bör man som lärare agera vid problemlösning för att elevenas motivation ska 

gynnas? 

- Vilken betydelse anser du att helklassdiskussion har efter att eleverna har arbetat med ett 

problem? 

 

6. Huvudfråga: Hur bör man som lärare arbeta med feedback för att elevernas motivation ska 

gynnas? 

- Vem ska ge feedback till vem? 

- Vilken typ av feedback bör ges för att eleverna på bästa sätt ska bli medvetna om sitt eget och 

andras lärande? 

- Varför bör dessa sätt användas? 

 

7. Huvudfråga: Vad bör man tänka på vid planering av lektioner med fokus på problemlösning, för 

att elevernas motivation ska gynnas? 

- Hur bör man tänka gällande elevernas delaktighet? 

- Hur bör man tänka gällande tidsplanering? 

- I vilken utsträckning anser du att eleven har möjlighet att påverka sin undervisning i 

problemlösning och vilka mål som ska nås? 
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Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärare År i yrket Utbildningsbakgrund 

Lärare 1 1 år Grundlärarprogrammet f-3 

Lärare 2 3 år Grundskollärarutbildningen, 4-9. Ma, No, Data, Natur och fysik utbildningar 

Lärare 3 1 år Naturvetenskapliga programmet, ingen akademisk utbildning 

Lärare 4 3 år Norsk och svensk utbildning, 3 år. NO f-6, 1 år SV åk 4-6 

Lärare 5 2 år Grundlärarprogrammet f-3 

Lärare 6 1 år Fil.kand i pedagogik 

Lärare 7 2 år Socionomutbildning Pedagogik A 

Lärare 8 3 år Grundlärarprogrammet f-3 

Lärare 9 1 år Grundlärarprogrammet f-3 
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PROBLEMLÖSNING Huvudfråga 1: Hur ser du på problemlösning inom matematik? 

Följdfråga: Hur definierar du problemlösning? 
Lärare 1 - Tufft. Ofta textuppgifter vilket leder till svårigheter att förstå uppgiften om eleven har svårt 

att läsa.  

- Ett problem som ska lösas och kan lösas på olika sätt.  
Lärare 2 - Ett bra verktyg. Problemet kan lösas på olika sätt. Både svaga och starka eleven kan lösa 

samma problem. Utmanande uppgifter, eleverna ska känna att de lyckas.  

- Flera lösningar på ett problem där man kan diskutera och lösa problemet tillsammans. 
Lärare 3 - Sätter igång elevernas tankar. Använda sina kunskaper för att lösa problem genom olika 

strategier.  

- Ett problem som ska kunna lösas med olika strategier. Problemet ska vara utmanande 

men överkomligt.  
Lärare 4 - Positivt då det låter både starka och svaga eleven lösa ett problem på sitt egna sätt. 

- En uppgift som kan lösas på olika sätt. 
Lärare 5 - En fråga som det finns flera lösningar på. 

- Klurigt men givande. 
Lärare 6 - Utmanande, inspirerande. Låter eleverna hitta olika lösningar. 

- En situation som ger möjlighet till fritt/nytt tänkande för att lösa ett problem. 

Lärare 7 - Kul. Koppla till intresse och vardag. Anpassa problem efter elevens kunskapsnivå. 

- Ses som en del i matematiken där eleverna samarbetar och löser uppgiften på olika sätt.  
Lärare 8 - Roligt. Alla kan delta då det finns olika lösningar. Mycket användbart.  

- Ett problem som ska lösas och kan lösas på olika sätt. 
Lärare 9 - Svårt. Eleven har svårt att tänka i flera led. 

- Viktigt i vardagen. Ett problem kan lösas på olika sätt.  

PROBLEMLÖSNING Huvudfråga 2: Hur anser du att arbetet med problemlösning påverkar elevens motivation? 

Följdfråga: Varför påverkas motivationen av att arbeta med problemlösning?  
Lärare 1 - Positivt: Hjälpa varandra och samarbeta. Alla kan bidra då problemet kan lösas på olika 

sätt. Negativt: Svårt och rädd för misslyckande. 

- Positivt: Gemenskap, intresse, tro att de klarar uppgiften. Ökar motivationen. 

Negativt: Svårt, tron på sig själv sänks. Minskar motivationen. 

Lärare 2 - Positivt: Utmanande, självförtroendet stärks. Negativt: Svårt, självförtroendet sänks. 

- Positivt: Intresse, ökat självförtroende, samarbete. Ökar motivationen. 

Negativt: Jobbigt, svårt, minskat självförtroende. Minskar motivationen. 
Lärare 3 - Positivt: Elevnära, utmanande, intressant. Negativt: För lätt, för svårt, ointressant. 

- Positivt: Relatera till problemet, intressant, rätt nivå på uppgift. Ökar motivationen. 

Negativt: Ointressant, svårt, minskat självförtroende. Minskar motivationen. 
Lärare 4 - Positivt: Intressant, tro på sig själv, samarbete. Negativt: Svårt, tråkigt. 

- Positivt: Utmanande, intressant, samarbeta. Ökar motivationen. 

Negativt: Svårt, ointressant. Minskar motivationen. 
Lärare 5 - Positivt: Nytänkande, samarbete, utmanande. Negativt: Svårt, krångligt.  

- Positivt: Kul, intressant, givande. Ökar motivationen. 

Negativt: Tråkigt, onödigt.  Minskar motivationen. 
Lärare 6 - Positivt: Tänka fritt, klurigt, olika lösningar, samarbete. Negativt: Svårt, ointressant. 

- Positivt: Roligt, användbart i vardagen, gemenskap. Ökar motivationen. 

Negativt: Minskar självförtroendet, minskat intresse. Minskar motivationen. 
Lärare 7 - Positivt: Samarbete, nytänkande, olika lösningar. Negativt: Svårt. 

- Positivt: Kul, gemenskap, känslan av att lyckas. Ökar motivationen. 

Negativt: Krångligt, känslan av att vara otillräcklig. Minskar motivationen. 
Lärare 8 - Positivt: Roligt, samarbete, nytänkande. Negativt: Svårt, jobbigt. 

- Positivt: Tillfredsställande, givande, självförtroendet ökar. Ökar motivationen. 

Negativt: självförtroendet minskar, viljan att lära minskar. Minskar motivationen. 
Lärare 9 - Positivt: Samarbete, klurigt, nytänkande. Negativt: Svårt. 

- Positivt: Gemenskap, känslan av att lyckas. Ökar motivationen. 

Negativt: Känsla av misslyckande. Minskar motivationen.  
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PROBLEMLÖSNING Huvudfråga 3: Vilka faktorer anser du har betydelse för att påverka motivationen vid 

problemlösning? 

Följdfråga: Vilka faktorer har stört betydelse? Varför har dessa faktorer störst betydelse? 

Anser du att faktorerna skiljer sig åt mellan årskurserna 1-3? I så fall, varför varierar detta 

beroende på årskurs?  

Följdfråga Forskare har kommit fram till att samarbete, interaktion med andra samt 

elevens tro på sin egen kapacitet är de faktorer som har störst betydelse för att påverka 

motivationen vid problemlösning. 

Håller du med forskarnas faktorer eller anser du att det är andra faktorer som påverkar? I 

så fall, vilka? 

 

Lärare 1 - Förkunskaper, intresse, elevnära, utmanande uppgift.  

- Förkunskaper – För att kunna förstå och lösa uppgiften. 

Utmanande uppgift – Anpassad efter eleven.  

Intresset – Finner intresse i uppgiften. 

- Faktorerna skiljer sig inte åt mellan åk 1, 2 och 3. 

- Håller med forskarna. Tillägger förkunskaper och intresse. 
Lärare 2 - Tron på sig själv, dagsform, intresse, utmanande, förkunskaper, stöd.  

- Förkunskaper – För att kunna förstå och lösa uppgiften. 

Tron på sig själv – För att våga ta sig an uppgiften. 

Utmanande – Inte för lätt och inte för svårt. Känsla av att lyckas. 

- Ja, det skiljer sig mellan åk 1, 2 och 3. Matematiken accelererar ju högre årskurs. 

Åk 1 – Allt är nytt och intressant. Åk 3 – Mål som ska uppfyllas. Krav ställs. 

- Håller med forskarna. 
Lärare 3 - Gemenskap, intresse, elevnära, nivåanpassad uppgift. 

- Intresse – Ska vilja lösa problemet. 

Elevnära – Kan relatera till vardagen. 

- Faktorerna skiljer sig ej åt mellan åk 1, 2 och 3.  

- Håller med forskarna. Tillägger intresse. 
Lärare 4 - Intresset, tron på sig själv, nivåanpassad uppgift.  

- Intresse – Ska vilja lösa problemet. 

Tron på sig själv – För att våga ta sig an uppgiften. 

Utmanande – Uppgiften ska vara anpassad efter elevens nivå. 

- Faktorerna skiljer sig inte mellan åk 1, 2 och 3.  

- Håller med forskarna. 

Lärare 5 - Pedagogen, andra eleven, dagsform, material, miljö. 

- Pedagogen – Smitta av sitt intresse till elevenna. 

Dagsform – Vilket humör eleven är på. 

Material – Hjälp till att lösa problem. 

- Ja, faktorerna skiljer sig åt mellan åk 1, 2 och 3. Åk 1 – nyfikna, intresserade, 

kunskapssugna. Åk 3 – Svårighetsgraden har ökat och kompisarna är viktigare. 

- Håller med forskarna. Tillägger pedagogen. 
Lärare 6 - Tid, diskussion, förståelse av uppgift. 

- Tid – Ha tid till att lösa uppgiften 

Förståelse – Förstå vad som ska göras 

- Ja, faktorerna skiljer sig åt mellan åk 1, 2 och 3. Högre årskurs – större förståelse. 

- Håller med forskarna. Tillägger föräldrar.  

Lärare 7 - Gemenskap, intresse, tron på sig själv, nivåanpassad uppgift. 

- Intresset – Ska vilja lösa problemet. 

Tron på sig själv – Våga ta sig an uppgiften. 

Nivåanpassad uppgift – Utmanande men överkomligt. 

- Faktorerna skiljer sig inte åt mellan åk 1, 2 och 3. Däremot har de mer förståelse 

ju äldre de är. 

- Håller med forskarna. Tillägger intresse. 
Lärare 8 - Dagsform, intresse, tron på sig själv, nivåanpassad uppgift, gemenskap. 

- Intresset – Ska vilja lösa problemet. 

Nivåanpassad uppgift – Utmanande men överkomligt. 

Tron på sig själv – Våga ta sig an uppgiften. 

- Faktorerna skiljer sig inte åt mellan åk 1, 2 och 3.  

- Håller med forskarna. Tillägger intresse. 
-  

Lärare 9 - Intresse, förkunskaper, gemenskap, självkänslan. 
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- Intresse – Ska vilja lösa problemet. 

Förkunskaper – Ha grundkunskaper. 

- Faktorerna skiljer sig inte åt mellan åk 1, 2 och 3.  

- Håller med forskarna. Tillägger intresse och förkunskaper. 

PROBLEMLÖSNING Huvudfråga 4: Vad bör man tänka på vid val av problem för att elevernas motivation ska 

gynnas? 

Följdfråga: Hur bör man tänka angående svårighetsgrad? 

Hur bör man tänka angående innehåll? 

Vilka möjligheter anser du att lärare har att kunna variera sitt eget arbete gällande 

problemlösning? 

 

Lärare 1 - Intressant, rätt nivå. 

- Inte för lätt och inte för svårt. De ska utmanas. 

- Intressant, elevnära, varierat, uppstrukturerat. Tydligt syfte. 

- Stor möjlighet att variera. Fantasin som sätter stopp.  
Lärare 2 - Individanpassat, intressant, vardagsnära. 

- Utmanande men varken för svårt eller för lätt. 

- Intressant, elevenna kan relatera till sin vardag, syftet ska tydligt framgå. 

- Stor möjlighet att variera. Enbart fantasin som sätter stopp.  
Lärare 3 - Intressant, elevnära, utmanande. 

- Utmanande. Inte för lätt eller för svårt. 

- Intressant, kunna relatera till vardagen. Användbart. 

- Stor möjlighet att variera sitt arbete. Skolans budget sätter stopp. 

Lärare 4 - Olika lösningar, kul, utmanande, individanpassat. 

- Utmanande men inte för svårt eller för lätt. 

- Vardagsnära, intressant, motiverande, användbart. 

- Stor möjlighet att variera sitt arbete.  
Lärare 5 - Utmanande, relevans, individanpassa. 

- Varken för lätt eller för svårt. Utmanande.  

- Intressant, elevnära, rätt nivå. 

- Stor möjlighet att variera sitt arbete. 

Lärare 6 - Utmanande, individanpassat, har förkunskaper. 

- Inte för lätt, inte för svårt. Utmanande men överkomligt. 

- Intresse, vardagsnära, förstår syftet. 

- Stor möjlighet att variera sitt arbete. Tid sätter stopp. 
Lärare 7 - Individanpassat, utmanande, relevant, intressant. 

- Utmanande, klurigt, överkomligt. 

- Intresse, eleven kan relatera, användbart. 

- Stor möjlighet att variera sitt arbete. Skolans budget sätter stopp gällande resurs 

och material.  
Lärare 8 - Intresse, individanpassat, elevnära, delaktighet. 

- Utmanande på en lagom nivå. 

- Intresse, vardagsnära, användbart, betydelsefullt. 

- Stor möjlighet att variera sitt arbete. Skolans budget gällande material och resurs 

sätter stopp.  
Lärare 9 - Intresse, individanpassat. 

- Utmanande. Överkomligt men klurigt. 

- Intresse, elevnära, tillräckligt med tid. 

- Stor möjlighet att variera sitt arbete. Skolans budget gällande material och resurs 

sätter stopp. 
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MOTIVATION 

 

Huvudfråga 1: Hur ser du på elevens motivation i skolarbetet?  

Följdfråga: Vad påverkar och varför? 

Lärare 1 - Motivationen är viktig.  

- Påverkas av nivå på uppgifter, dagsform, miljö, elevnära, intresse. 

Lärare 2 - Motivation är A och O för lärandet. Eleven ska känna att den vill lära sig, att det är 

intressant och kul även att eleven ser fram emot skolan.  

- Påverkas av lärarens engagemang, nivå på uppgifter, intresse, syftet med uppgifterna, 

vardagsnära.  

Lärare 3 - Motivation är oerhört viktigt för framgång.  

- Påverkas av pedagog, gemenskap, miljön, intresset, utmaning.  

Lärare 4 - Elevernas motivation inom skolarbetet är individuellt. Motivationen är viktig.  

- Påverkas av bakgrund, familj och om undervisningen är utmanande eller ej.  

Lärare 5 - Motivationen är otroligt viktig för elevens lärande. 

- Påverkas av pedagog, intresse, dagsform, miljö, utmaning. 

Lärare 6 - Motivationen är jätteviktig. 

- Påverkas av psykisk hälsa, psykosociala situationen hemma och i skolan, utmaning, 

svårigheter.  

Lärare 7 - Elevernas motivation i skolarbetet är mycket viktigt.  

- Påverkas av föräldrar, attityd, tron på sig själv, intresse, gemenskap.  

Lärare 8 - Motivation i skolarbetet är viktigt.  

- Påverkas av föräldrar, självkänslan, gemenskap, intresset, dagsform.  

Lärare 9 - Elevens motivation i skolarbetet är mycket viktig.  

- Påverkas av gemenskap, intresse, utmanande uppgifter, familj, självförtroende.  
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MOTIVATION 

 

Huvudfråga 2: Vilka arbetsformer bör användas i arbetet med problemlösning: Enskiltarbete, 

i par, arbete i grupp, helklassdiskussion? 

Följdfråga: Varför är dessa arbetsformer gynnsamma? 

Hur viktigt anser du att variationen av arbetsformer är för att elevernas motivation ska gynnas? 

 

Lärare 1 - Alla. 

- Enskilt (visa vad de kan), par (hjälpa varandra), grupp (ta del av varandras förslag och 

samarbeta), helklass (höra olika lösningar och diskutera tillsammans). 

- Viktigt! Varierande undervisning så inte eleverna blir uttråkade. 

Lärare 2 - Beror på syftet. Alla arbetsformer är bra. Helst mindre grupper på 3-4 eleven. 

- Eleverna hjälper varandra och tar del av varandras tankar och lösningar. 

- Variationen är betydelsefull men inte det viktigaste. Det viktigaste är att arbetsformen 

passar eleverna.  

Lärare 3 - Alla.  

- Enskilt (se vad eleverna kan), par (hjälpas åt), grupp (samarbete, lära av varandra), 

helklass (ta del av allas olika lösningar och diskutera tillsammans).  

- Variationen av arbetsformer är viktig. 

Lärare 4 - Alla förutom enskilt arbete. 

- Man lär sig tillsammans och hjälper varandra. Tar del av varandras idéer och 

lösningar.  

- Variationen är viktig men inte det viktigaste. Huvudsaken är att det fungerar.  

Lärare 5 - Alla. 

- För att alla eleven ska få möjlighet att visa vad de kan samt hjälpa varandra.  

- Variationen är oerhört viktigt! Att prova olika arbetsformer ökar motivationen. 

Lärare 6 - Det som passar eleverna då alla eleven är olika. Samarbete är dock att föredra i alla 

dess former. 

- Undervisningen ska anpassas efter eleverna och deras behov. Arbetsform skapas 

utifrån det. 

- Variation är viktig. Huvudsaken är att det fungerar i klassrummet och att eleverna är 

nöjda. 

Lärare 7 - Alla. 

-  Viktigt att arbeta självständigt för att se deras kunskapsnivå. Viktigt att arbeta 

tillsammans för att få samarbeta och lära av varandra.  

- Variationen är viktig för att inte elevernas intresse ska sjunka.  

Lärare 8 - Alla. 

- Enskilt arbete för att se vilken nivå eleven ligger. Samarbete i par och i grupp är ett 

effektivt sätt att lära eleverna samarbeta och att de kan lära och hjälpa varandra. 

Helklassdiskussionen är viktig för att alla ska få chansen att berätta hur de kommit 

fram till sina svar. 

- Variationen är viktig men inte det viktigaste. Huvudsaken är att det fungerar i 

klassrummet. 

Lärare 9 - Beror på vad som fungerar i klassrummet. 

- Alla arbetsformer är att föredra. Enskilt (vilken nivå eleven är på), par (samarbeta och 

hjälpa varandra), grupp (ta del av varandras idéer och lösningar), helklass (diskutera 

och höra andras lösningar).  

- Variationen är viktig och är att föredra. Men man får utgå från vad som fungerar i 

klassrummet. 
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MOTIVATION 

 

Huvudfråga 3: Beskriv hur du anser att man ska arbeta med att stimulera, utmana och 

motivera eleven i matematik. 

Följdfråga: På vilket sätt anser du att yttre och inre faktorer kan påverka studiemotivationen 

hos eleverna i matematik? 

 

Lärare 1 - Anpassa uppgifter efter elevens kunskapsnivå, ge eleverna utmaning, elevernas intresse 

i fokus, uppgifterna ska vara elevnära. 

- Inre motivation: Elevens tro på sin egen förmåga kan påverka både positivt och negativt 

beroende på vilken självbild de har. Yttre motivation: Vilken inställning föräldrar har 

till matematik och vilken miljö eleven befinner sig i kan påverka både positivt och 

negativt. 

Lärare 2 -  Se till att eleverna har förståelse för vad som görs, alltså förbereda eleverna med rätt 

förkunskaper. 

- Yttre motivation: Föräldrar, pedagog, kompisar kan påverka studiemotivationen 

positivt och negativt beroende på deras inställning till matematik. Inre motivation: 

Tron på sig själv, intresse, förkunskaper kan påverka positivt och negativt beroende 

hur de ser på ämnet. 

Lärare 3 -  Anpassa uppgifter efter eleven, eleverna ska ges utmaning.  

- Inre motivation: Tron på sig själv, dagsform, intresset kan påverka 

studiemotivationen positivt och negativt. Yttre motivation: Sociala medier, kompisar, 

föräldrar kan påverka studiemotivationen positivt och negativt. 

Lärare 4 -  Arbeta med feedback för att eleverna ska stimuleras, utmanas och motiveras. 

- Inre motivation: Intresse, det egna drivet kan påverka studiemotivationen både 

positivt och negativt. Yttre: Föräldrar kan påverka studiemotivationen positivt och 

negativt. 

Lärare 5 - Variera arbetsformer, variera lättare och svårare utmaningar. 

- Alla faktorer har betydelse då de lägger grund till motivationen samt att det är de som 

påverkar allt. 

Lärare 6 -  Ämnet ska vara intressant och undervisningen ska vara varierande. 

- Inre motivation: Om intresset finns hos eleven och den märker att den kan så stärks 

tron på sig själv. Yttre motivation: Klassrumsmiljön och kompisar påverkar elevernas 

studiemotivation. 

Lärare 7 -  Arbeta varierat, anpassa undervisningen efter eleverna, ge dem utmaning. 

- Inre och yttre motivation påverkar. Om eleven har hög tro på sig själv påverkas hen 

positivt. Om föräldrar har en negativ inställning till ämnet påverkas eleven negativt. 

Lärare 8 -  Intressera eleverna, variera arbetssätt, låta de samarbeta med varandra. 

- Inre motivation: Om eleven ej har intresset eller tro på sig själv påverkas 

studiemotivationen negativt. Yttre motivation: Om föräldrar eller kompisar har en 

positiv inställning till ämnet påverkas studiemotivationen positivt. 

Lärare 9 -  Utmana eleverna på deras nivå, varierad undervisning, ge eleverna feedback. 

- Inre motivation och yttre motivation påverkar elevernas studiemotivation både 

positivt och negativt. Om eleven inte har tro på sin egen förmåga påverkas 

studiemotivationen negativt. Om kompisar eller föräldrar har en negativ inställning 

till ämnet påverkas elevens studiemotivation negativt. 
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MOTIVATION 

 

Huvudfråga 4: I vilken utsträckning anser du att eleverna bör ha möjlighet till att samarbeta 

kring matematiska uppgifter? Hur påverkas eleverna? 

Följdfråga: I vilken grad anser du att samverkan med andra lärare i ämnet matematik är 

viktig? 

Vad är kommunikation i klassrummet för dig? 

 

Lärare 1    

 - Stor möjlighet att samarbeta. Men även enskilt arbete. Eleverna påverkas positivt 

genom samarbete då de hjälper och lär av varandra. Eleven brukar även tycka att 

samarbete är kul.  

- Otroligt viktigt då man kan hjälpas åt, ta del av varandras material samt ge och få 

synpunkter på undervisningen man ger.  

 - Man pratar samma språk. Alla parter ska förstå varandra för att eleverna ska få de 

bästa förutsättningar att lära. 

Lärare 2 - Stor möjlighet att samarbeta. Även viktigt med enskilt arbete. Eleverna påverkas 

positivt då de tar del av varandras kunskaper och kan hjälpas åt. Samarbete ger 

tillfälle till diskussion.  

- Jätteviktigt. Delger varandra sin egen kunskap, utbyter idéer, får nya perspektiv på 

undervisning, får nya sätt att undervisa på. 

- Kommunikation är A och O. Viktigt att alla parter förstår varandra för att skapa de 

bästa förutsättningar för elevens lärande. Att kunna sätta ord på det man gjort. 

Lärare 3 - Stor möjlighet till samarbete. Även arbeta enskilt. Eleven påverkas positivt då de får 

ta del av varandras lösningar, tankar och idéer. Eleverna känner sig förhoppningsvis 

delaktiga och kan lära av varandra.  

- Viktigt. Utbyta erfarenheter och kunskap. Lära av varandra och framförallt hjälpas åt. 

- När man hjälps åt, när alla parter kan kommunicera med varandra och samtidigt förstå 

varandra. 

Lärare 4 - Stor möjlighet att samarbeta. Även viktigt med enskilt arbete. Eleverna påverkas 

positivt då det blir varierande och de lär av varandra. De ser hur de andra tänker och 

kan hjälpas åt. 

- Viktigt. Kunskapsutbyte, få och ge feedback. Kollegialt lärande. Svårt att finna tid till 

detta.  

- När det sker en dialog och inte en monolog i klassrummet. Samspel mellan grupp och 

lärare. 

Lärare 5 - Stor möjlighet att samarbeta. Påverkas positivt då de diskuterar och hjälper varandra. 

De lär även av varandra. 

- Viktigt. Erfarenhetsutbyte, få och ge tips och idéer. 

- Tillåtande klimat i klassrummet. Alla tar hänsyn till varandra. 

Lärare 6 - Relativt stor möjlighet till samarbete. Eleverna påverkas positivt då de kan diskutera 

och hjälpas åt. 

- Viktigt. Kunna diskutera problem och framgångsfaktorer. 

- Envägs-kommunikation och tvåvägskommunikation. Alla parter ska förstå varandra. 

Lärare 7 - Stor möjlighet att samarbeta. Även enskilt arbete. Eleverna påverkas positivt då de 

hjälper varandra samt bygger upp gemenskap. 

- Viktigt. Man gör erfarenhetsutbyte, hjälps åt, utbyter lektionsmaterial, tips och idéer. 

- När man pratar samma språk i klassrummet. Kommunicerar med varandra på ett sätt 

där alla parter förstår varandra.  

Lärare 8 - Stor möjlighet att samarbeta om det fungerar i klassrummet. Eleverna påverkas 

positivt då de hjälper varandra, lär av varandra. 

- Viktigt. Erfarenhetsutbyte, hjälpas åt, ta del av varandras klasser. 

- När alla parter förstår varandra. 

Lärare 9 - Stor möjlighet att samarbeta om det fungerar i klassrummet. Eleverna påverkas 

positivt då de hjälper varandra, lär av varandra och att det ger möjlighet till 

diskussion. 

- Viktigt. Utbyta kunskaper och erfarenheter. Kollegialt lärande. Finns inte mycket tid 

till detta. 

- När både eleven och lärare förstår varandra. Samspel med varandra.  
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MOTIVATION 

 

Huvudfråga 5: Hur bör man som lärare agera vid problemlösning för att elevernas motivation 

ska gynnas? 

Följdfråga: Vilken betydelse anser du att helklassdiskussionen har efter att ha arbetat med ett 

problem? 

 

Lärare 1  

- Finnas som stöd, ge ledtrådar, gå runt och se så att allt fungerar, se till att alla är 

delaktiga, lyssna på elevernas diskussioner. Man fungerar som en handledare. 

- Stor betydelse då man diskuterar och tar del av varandras lösningar. Blir återkoppling 

och eleverna lär av varandra.  

Lärare 2 - Förbereda eleverna med förkunskaper. Agera som handledare, se till att allt går som 

det ska och ge ledtrådar om så behövs. 

- Stor betydelse då man bollar gruppernas olika lösningar genom diskussion, lära av 

varandra.  

Lärare 3 - Presentera uppgiften på ett tydligt sätt. Visa sig vara intresserad. Gå runt och se till att 

allt går som det ska, fungera som en handledare. 

- Stor betydelse för att diskutera vilka olika lösningar som finns och för att lära av 

varandra. Utbyter sin kompetens med varandra. 

Lärare 4 - Tydliga riktlinjer om syftet och vad som ska göras. Hjälpa eleverna lagom mycket, 

fungera som en handledare. Gå runt och titta att allt går bra. 

- Viktigt då man knyter ihop säcken. Diskuterar om vad de gjort under lektionen vilket 

blir återkoppling samt för att avsluta lektionen gemensamt.  

Lärare 5 - Bör visa engagemang, ställa öppna frågor till eleverna. Ge ledtrådar, inga svar. 

- Viktigt då den visar om alla har hängt med. Tar del och lär av varandras olika 

lösningar.  

Lärare 6 - Skapa tryggt klimat för att eleverna ska våga lösa problem.  

- Viktigt för att skapa förståelse för olika lösningar på samma problem. Tillfälle till 

diskussion. 

Lärare 7 - Presentera uppgiften på ett tydligt sätt. Delaktig under lektionen som handledare, ge 

ledtrådar, se till att alla är delaktiga, finnas som stöd. 

- Viktig för att eleverna ska få återkoppling till vad de gjort, vad de tränat på och vad 

de kommit fram till. Sammanfattning av lektionen och checkar av om eleverna 

förstått syftet.  

Lärare 8 - Tydlig med vad de ska göra, presentera uppgiften så att alla förstår. Läraren fungerar 

som en handledare och finns som stöd. Se till att alla är delaktiga. 

- Viktigt då eleverna får ta del av varandras olika lösningar, ett tillfälle att se om 

eleverna har hängt med. Knyter ihop säcken och fungerar som återkoppling till vad 

som gjorts. 

Lärare 9 - Agera som en ledare. Gå runt och se till att allt fungerar som det ska, finns som stöd 

och ger ledtrådar om så behövs, lyssnar på elevernas resonemang. Tydlig med 

instruktioner gällande uppgiften. 

- Viktigt då man tillsammans diskuterar om olika lösningar. Återkoppling och 

sammanfattning av lektionen. 
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MOTIVATION 

 

Huvudfråga 6: Hur bör man som lärare arbeta med feedback för att elevernas motivation ska 

gynnas? 

Följdfråga: Vem ska ge feedback till vem? 

Vilken typ av feedback bör ges för att eleverna på bästa sätt ska bli medvetna om sitt eget och 

andras lärande? 

Varför bör dessa sätt användas? 

 

Lärare 1  

- Arbeta kontinuerligt. Ges muntligt till eleverna vid eget arbete. 

- Elev till lärare för att läraren ska veta vad eleverna tycker är intressant. Lärare till elev 

för att eleven ska veta hur hen ligger till i skolarbetet. Elev till elev OM eleverna tränat 

på HUR man ger feedback så att det inte blir mobbning. 

- Ge feedback till varandra samt ha helklassdiskussion om vad eleverna önskar att läraren 

ska tänka på. 

- För att eleverna ska höra deras kompisars tankar samt att alla eleven lär sig bäst på olika 

sätt.  

Lärare 2 - Ständigt arbeta med feedback för att eleverna ska veta vart de ligger, märka brister 

och styrkor. Ges muntligt till individen. 

- Lärare till elev för att uppmärksamma styrkor och brister. Elev till elev OM eleverna 

tränat på HUR man ger feedback för att det inte ska bli mobbning. Elev till lärare för 

att pedagogen ska veta vad som intresserar eleverna. 

- Eleverna ger varandra feedback (om de kan), eleverna ger sina tips på olik arbetssätt i 

helklass. 

- För att de får ta del av varandras tankar samt se att alla lär sig på olika sätt.  

Lärare 3 - Kontinuerligt arbeta med feedback. Ge feedback på rätt sätt, lyfta styrkor och inte ge 

kritik. Muntlig samt skriftlig feedback. Muntlig är att föredra. 

-  Lärare till elev för att delge eleven hur hen ligger till. Elev till elev när eleverna blir 

äldre (för att kunna ge feedback på rätt sätt). Elev till lärare för att uppmärksamma 

elevernas intresse. 

- Diskussion i helklass om hur eleverna vill att undervisningen ska gå till. 

- Eleverna får höra varandras tankar och intressen samt får förståelse för att alla inte lär 

sig på samma sätt. 

Lärare 4 - Ge muntlig feedback till eleven, kan även vara skriftlig men muntlig är att föredra.  

- Lärare till elev för att bli medveten om vart hen ligger. Elev till lärare för att få en så 

intressant undervisning som möjligt. Elev till elev om de tränat på hur man gör så 

ingen blir ledsen. 

- Via helklassdiskussion om vad eleverna tycker att läraren ska tänka på. Även om elev 

ger feedback till elev. 

- Eleverna får höra hur kompisarna tänker samt att de blir medvetna om hur 

kompisarna lär sig och att alla lär sig på olika sätt.  

Lärare 5 - Ge eleven muntlig feedback och det ska ske ofta. Ej inför grupp utan direkt till 

individen. 

- Alla parter ska ge till varandra. Lärare till elev, elev till lärare samt elev till elev (om 

de klarar av att ge feedback på ett lyckat sätt).  

- Genom helklassdiskussion där eleverna ger feedback till läraren. 

- Genom detta sätt blir eleverna medvetna om att alla lär sig på olika sätt. 

Lärare 6 - Ge förstärkande feedback till eleverna. Förstärkningsfeedback kan ges medan andra 

eleven hör medan förändringsfeedback sker enskilt.  

- Lärare till elev samt elev till lärare. Lätt att eleven blir ledsna när feedback ges av 

elev till elev. 

- Förstärkande feedback kan ges medan andra hör på medan förändringsfeedback tar 

man enskilt med individen. 

- Eleverna blir stärkta av att sina styrkor lyfts så att andra eleven hör.  

Lärare 7 - Feedback bör användas kontinuerligt. Ges muntligt.  

- Elev till lärare för att veta vad som intresserar eleven. Lärare till elev för att de ska bli 

medvetna om sina styrkor och svagheter. Elev till elev i högre åldrar då risken är stor 

att feedbacken framförs på ett sätt som gör eleverna ledsna. 

- Elev till elev men också elev till lärare. 

- Eleverna får ta del av sina kompisars arbete och tankesätt. Eleverna får höra att alla 

eleven lär sig på olika sätt. 

Lärare 8 - Kontinuerligt arbete med feedback och detta ska ges muntligt till eleven för att de ska 

motta feedbacken ordentligt.  

- Eleven till lärare om undervisning, lärare till elev för att veta på vilken nivå eleven 

befinner sig på.  
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- Feedback till läraren kan ges i helklass. 

- Eleverna får höra hur sina kompisar tänker och på vilket sätt de lär sig bäst. Utifrån 

detta kan eleverna få förståelse för att alla lär sig på olika sätt och att det är helt okej. 

Lärare 9 - Viktigt att arbeta kontinuerligt med feedback. Ges till eleverna muntligt vid enskilt 

arbete. Lyfta styrkor och vad som kan förbättras. 

- Lärare till elev för att de ska bli medvetna om vilken nivå de ligger på. Elev till lärare 

för att läraren ska bli medveten om hur sin undervisning påverkar. Elev kan ge till 

elev om de gör det på rätt sätt. 

- Genom helklassdiskussion och genom feedback från elev till elev. 

- För att eleverna ska bli medvetna om att alla lär sig på olika sätt samt att alla har olika 

intressen. 
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MOTIVATION 

 

Huvudfråga 7: Vad bör man tänka på vid planering av lektioner med fokus på 

problemlösning, för att elevernas motivation ska gynnas? 

Följdfråga: Hur bör man tänka gällande elevernas delaktighet? 

Hur bör man tänka gällande tidsplanering? 

I vilken utsträckning anser du att eleven har möjlighet att påverka sin undervisning i 

problemlösning och vilka mål som ska nås? 

 

Lärare 1 - Man bör tänka på att elevernas intresse är i fokus. Eleverna ska kunna relatera till 

problemet för att vara intresserade. 

- Alla eleven ska vara delaktiga. Problemet har olika lösningar vilket betyder att alla 

eleven har möjlighet att lösa uppgiften. 

- Tiden ska varken vara för kort eller för lång. Eleven ska ges ordentligt med tid till att 

lösa uppgiften. Ingen stress! 

- Eleven kan påverka HUR målen ska uppnås. Eftersom målen är bestämda av skolverket 

är det inte något eleven kan påverka.  

Lärare 2 - Man ska vara tydlig med vad som ska göras. Ha elevernas intresse i fokus samt att 

eleverna ska känna att det de ska göra är användbart. 

- Alla eleven bör vara delaktiga. Alla kan göra något, därför är det bra med mindre 

grupper så att alla har något att göra. 

- Eleverna ska ges tillräckligt med tid för att lösa uppgiften. De ska inte känna någon 

stress. Viktigt att det finns extrauppgifter om någon blir klar tidigare så att de inte 

stressar de andra. 

- Eleverna kan inte påverka VAD som ska uppnås men däremot kan de påverka HUR 

målen ska uppnås. 

Lärare 3 - Elevernas intresse i fokus. De ska vilja delta och ska kunna relatera till problemet.  

- Alla eleven ska vara delaktiga. Därför passar det att använda sig av mindre grupper.  

- De ska ges tillräckligt med tid till att lösa uppgiften. Hellre för mycket än för lite tid. 

- Eleverna kan påverka till viss del. De kan inte påverka målen som ska nås men de kan 

ge förslag och tips på hur de ska uppnå dessa.  

Lärare 4 - Lektionen ska vara uppstrukturerad, intressant och elevnära. Tydligt syfte med 

uppgiften ska framgå. 

- Alla ska vara delaktiga på ett eller annat sätt.  

- Eleverna ska ges tid till att lösa uppgiften. Inte för mycket så de blir rastlösa och inte 

för lite så att de blir stressade. 

- Det eleverna kan påverka är hur de ska uppnå målen. De kan inte påverka målen som 

ska uppnås då det redan är bestämt av Skolverket.  

Lärare 5 - Tydlig med instruktioner och syftet med uppgiften. Eleverna ska känna motivation till 

att lösa uppgiften. Därför ska deras intresse vara i fokus. 

- Självklart ska alla vara delaktiga på ett eller annat sätt. 

- Eleverna ska veta att de har en viss tid på sig att klara av uppgiften men ändå att de 

ska tillges tid för utrymme att klara av uppgiften. Ingen stress. 

- Eleverna kan vara med och påverka undervisningen i hög utsträckning. Dock kan de 

inte påverka målen då det redan står klart vad de ska kunna.  

Lärare 6 - Intresset ska vara i fokus. Lektionen ska vara uppstrukturerad och framföras på ett 

tydligt sätt. 

- Alla eleven ska vara delaktiga. 

- Att eleverna ska ges tillräckligt med tid för att kunna lösa uppgiften men inte för lång 

tid så de hinner bli rastlösa. 

- De kan inte påverka målen som ska uppnås. Däremot kan de vara med och påverka 

hur undervisningen ska gå till för att uppnå dessa mål. 

Lärare 7 - Eleverna ska vara motiverade. De ska känna en lust att lösa uppgiften. Intresset ska 

vara i fokus. 

- Delaktiga ska alla vara. 

- Det ska ges tid till att lösa uppgiften. Viktigt att det finns extrauppgifter till de som 

blir klara innan tiden är slut så inte andra eleven störs och/eller blir stressade. 

- Målen är tydliga. Alltså kan inte eleverna påverka målen men de kan däremot påverka 

hur dessa mål ska uppnås. 

Lärare 8 - Viktigt att lektionen är planerad på ett strukturerat sätt. Man är förberedd inför olika 

lösningar som eleverna kan komma fram till. Viktigt att lektionen är intressant. 

- Alla ska vara delaktiga, alla kan göra något. 

- De ska ges tid till att lösa uppgiften. Viktigt att eleverna inte blir stressade. 
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- Målen är tydliga och kan inte ändras. Däremot kan eleverna vara med och bestämma 

tillsammans med pedagogen hur dessa mål ska uppnås.  

Lärare 9 - Eleverna måste vara intresserade, deras intresse i fokus. Välstrukturerad lektion så 

eleverna vet vad som ska göras. 

- Alla eleven ska vara delaktiga för att lektionen ska bli lyckad. 

- Tiden ska finnas till att kunna lösa uppgiften utan stress. 

- De kan inte påverka målen men de kan påverka hur de ska uppnå målen.  


