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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att få kunskap om hur undervisningen kan bidra till att stärka 

elevers motivation och kreativitet i arbetet med matematiska problem. Studiens frågeställningar 

har besvarats genom en systematisk litteraturstudie. Resultatet visar vilka faktorer som påverkar 

elevers motivation och kreativitet samt att arbetet med att stimulera elevers motivation och 

kreativitet inom problemlösning har flera gemensamma faktorer. Läraren är en faktor som 

genom sin kompetens, inställning och planering kan underlätta och främja elevers motivation 

till att ta sig an och lösa matematiska problem och deras kreativa förmåga. Dessutom visar 

resultatet att samspelet mellan inlärningsmiljö och resurser är viktiga faktorer i arbetet med 

både kreativitet och motivation. I diskussionen dras paralleller mellan det framkomna resultatet 

och hur en väl genomtänkt undervisning kan gynna elevers motivation och kreativitet i 

matematisk problemlösning.  

 

I denna studie framkommer det att det framförallt är tre huvudfaktorer som påverkar elevers 

motivation till och kreativitet inom matematisk problemlösning; läraren, sociala kontexter och 

känslan av meningsfullhet.  
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1. Inledning 
 

Idén till denna studie grundar sig på egna erfarenheter från matematikundervisningen där 

upplevelsen varit att många elever i årskurs 1–3 har haft en negativ inställning till matematiken 

och att lärarens arbete till stor del handlar om att locka eleverna till att lära, inspireras, fortsätta 

utvecklas och att inte ge upp. Därför valdes att i denna undersökning studera vad forskningen 

säger om lärarens möjlighet att skapa lust och motivation i ämnet matematik hos elever i 

årskurserna 1–3.  

 

Det är av stor vikt att lärare aktivt arbetar för att främja elevers intresse och motivation. För att 

ändra elevers attityder och träna deras uthållighet är det viktigt att skolan erbjuder undervisning 

som bidrar till att eleverna blir intresserade samt motiverade till matematikämnet. Detta kopplas 

till det som framkommer från undersökningen ”TIMSS 2011”, Trends in International 

Mathematics and Science (Skolverket 2012, s. 83) om att lust och motivation är två av flera 

viktiga aspekter i elevers lärande i matematik, som läraren har möjlighet att påverka samt att 

elever med högt intresse och motivation till ämnet i regel presterar bättre än elever med ett lågt 

intresse.  

 

Matematiska problemlösningsuppgifter är uppgifter där metod eller svar inte är känt för eleven. 

Vid problemlösningsuppgifter krävs det att eleverna är kreativa för att kunna arbeta med 

problemet eftersom att metod och lösning är främmande för eleven (Taflin 2007, s. 21). Enligt 

PISA 2012 (Skolverket 2014) blir svenska elever allt sämre på problemlösning och det finns 

hypoteser kring vad det beror på. En hypotes handlar om bristande motivation till att lösa 

problem som eleverna inte med självklarhet kan svaret på (Skolverket 2014). Skolan har i 

uppgift att främja elevernas utveckling, lärande, lust att lära och undervisningen ska ge eleverna 

möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik. Eleverna ska även utmanas och stimuleras till 

att utveckla kunskaper och att bilda sig (SFS 2010:800, Skolverket 2016, s. 21). 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

egna förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket 2016, s. 55).  

 

En annan viktig aspekt i arbetet med problemlösning är att stimulera elevernas kreativitet 

(Skolverket 2016, s. 9). För att bli en god problemlösare krävs kompetenser i form av att kunna 

identifiera problemet, att behärska det matematiska språket och de symboler som uppgiften 

kräver. Dessutom krävs det nyfikenhet, uthållighet, kreativitet och ett kritiskt tänkande av 

problemlösaren (OECD 2003, s. 39, OECD 2004, s. 27–28, 158). Att känna nyfikenhet och att 

få vara kreativ kan i sig upplevas motiverande till att vilja ta sig an och försöka lösa ett problem. 

Elevernas vilja att lösa problem kan kopplas till att känna motivation och problemlösaren måste 

vilja lösa problemet för att ha möjlighet att lösa det (Taflin 2007, s. 11, 38).  

 

Problemformuleringen till detta arbete handlar om att elevers kreativitet, 

problemlösningsförmåga och motivation är något som den svenska skolan behöver arbeta mer 

med. Svenska elever klarar av att lösa rutinuppgifter men har betydligt svårare med uppgifter 

som kräver tolkningar, kreativitet, uthållighet och nyfikenhet enligt PISA 2012 (Skolverket 

2014, s. 24).  

 

Många gånger stöter elever alltså på hinder just vid uppgifter som kräver problemlösning. 

Bristande motivation och kreativitet kan vara orsaker till dessa problem. För att lära och för att 

ha möjlighet att vara kreativa och lösa matematiska problem behöver eleverna känna motivation 

och lust i ämnet matematik. Med hänsyn till PISA-mätningarnas resultat om negativa 

framgångar gällande svenska elevers kreativitet inom problemlösning samt att elevers 
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svårigheter att vara kreativa inom problemlösning kan ha sin förklaring i bristande motivation, 

är det av vikt att studera vad lärare kan göra för att öka kreativiteten och motivationen hos elever 

inom problemlösning i matematikämnet. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna litteraturstudie är att få kunskap om hur undervisningen kan bidra till att 

frambringa samt stärka elevers motivation och kreativitet i arbetet med matematiska problem.  

 

- Hur kan undervisningen, enligt forskningen, bidra till att stärka elevers motivation 

och kreativitet när de löser matematiska problem? 

 

3. Bakgrund 
 

Följande avsnitt ger en generell beskrivning av begreppen motivation, kreativitet och 

matematisk problemlösning samt förklarar vikten av motivation, kreativitet och problemlösning 

inom matematikundervisningen. Avsnittet kommer också på ett övergripande sätt och med 

anknytning till lärande koppla samman dessa begrepp. Slutligen presenteras kopplingen till 

skolans läroplan. 

 

3.1. Motivation 
 

Begreppet motivation kommer av ordet motiv. Grunden till motivation kan antingen komma 

från personens inre eller från personens yttre, alltså omvärlden (Öhman 2017). Det finns olika 

teorier om varför vi agerar på ett visst sätt och hur vårt varierade beteende styr oss mot olika 

mål. 

 

Begreppet motivation kan beskrivas med hjälp av tre faktorer som samverkar med varandra 

(Jenner 2004, s. 41–42). Den första faktorn handlar om den inre motivationen. Den inre 

motivationen anses ofta vara biologiskt betingad alltså kroppsliga, primitiva behov som att vara 

mätt eller utvilad (Öhman 2017). Den inre drivkraften sätter igång ett beteende eller ett 

handlande och denna förklaring är den vanligaste när det talas om begreppet motivation. Den 

andra faktorn som förklarar motivationen handlar om strävan efter ett mål. Målen kan antingen 

komma inifrån individen, i form av känslor såsom lycka och stolthet eller så kan målen handla 

om strävan efter yttre mål som då formas i det sociala och där målet finns i omvärlden, till 

exempel i form av belöningar eller bekräftelser. Den tredje faktorn för att beskriva motivation 

är att drivkraften är sammankopplad med målet. Drivkraften utlöser det beteende som syftar till 

att individen ska uppnå ett visst mål. (Jenner 2004, s. 41–42). Hur själva motivationsprocessen 

ser ut beror på målet med aktiviteten, om det känns viktigt och relevant att genomföra och hur 

stor risken för ett misslyckande är. Dessa faktorer har också betydelse för om eleven ska anse 

att uppgiften känns rimlig att genomföra eftersom undervisningen i matematik ska bidra till att 

elevers intresse för och motivation till ämnet och uppgifter blir större. I och med det är det 

skolans uppdrag att möjliggöra för eleverna att känna denna motivation till problemlösning 

inom ämnet matematik (Jenner 2004, 43–44).  

 

3.2. Kreativitet 
 

Kreativitet handlar om att skapa något nytt och att frångå redan etablerade perspektiv (Carlsson 

2017). Inom skolan innebär kreativt tänkande att elever ska komma med egna idéer på hur 



 

 

 
 

3 

uppgifter kan lösas, kunna fatta lämpliga beslut som för arbetet framåt och att göra 

generaliseringar (Lince 2016, s. 208). Genom att låta eleverna arbeta på ett kreativt sätt tar 

skolan hänsyn till det uppdraget som säger att skolan ska främja och stimulera elevernas 

kreativitet och möjliggöra för eleverna att de efter grundskolan, på ett kreativt sätt, kan lösa 

problem (Skolverket 2016, s. 9, 13). Eleverna ska genom matematikens kreativa och 

problemlösande verksamhet få möjlighet att utveckla förmågor som gör att de självständigt kan 

beskriva, tolka, formulera och lösa problem (Skolverket 2011, s. 7, 8).  

 

I den matematiska problemlösningen behöver eleven använda sig av kreativa arbetssätt och 

resonemang skriver Lithner (2008, s. 266). Kreativa resonemang innebär att uppgiftslösaren, i 

detta fall eleven, skapar en ny lösningsstrategi genom att använda rimliga argument som är 

grundad i matematiska egenskaper. Genom kreativa resonemang kan matematiska uppgifter 

som, för den enskilda eleven, har en obekant lösning lösas. Sådana uppgifter kan alltså inte 

lösas som en rutinuppgift där eleven redan vet hur den ska gå tillväga. 

Problemlösningsuppgifter kräver istället ett kreativt resonemang där eleven använder sina 

tidigare matematiska kunskaper för att undersöka problemet och testa sig fram till en lösning 

(Lithner 2008, s. 266). Uppgifter kan således vara en rutinuppgift för den eleven som tidigare 

arbetet med ett liknande problem, som på förhand vet hur uppgiften ska lösas men den kan 

också räknas som en kreativ uppgift om eleven inte tidigare gjort den (Norqvist 2016, s. 14).  

 

3.3. Matematisk problemlösning 
 

I detta stycke kommer begreppet problemlösning att beskrivas. Matematiska problem handlar 

om situationer eller uppgifter där metoden och svaret inte är direkt känt för eleven. Vilket 

innebär, om problemlösningsuppgiften är ett riktigt matematiskt problem, att eleven måste 

skapa något som för den är nytt och därmed blir problemlösningsuppgifter alltid kreativa enligt 

Taflin (2007, s. 21). Kreativitet är alltså en förutsättning för matematisk problemlösning. En 

matematisk uppgift blir en problemuppgift om eleven har för avsikt att reda ut och lösa 

problemet och om det från elevens sida krävs en särskild ansträngning för att lösa problemet. 

Är uppgiftens svar eller metod redan givet för eleven är detta inget problem utan en allmän 

matematisk uppgift (Taflin 2007, s. 21).  

 

Syftet med problemlösning inom matematikundervisningen i skolan handlar om att eleverna 

ska kunna identifiera och tolka det matematiska i problemsituationen och sedan använda sig av 

matematiska uttrycksformer för att formulera en lämplig matematisk frågeställning (Skolverket 

2011, s. 9). Därefter ska även strategier analyseras och eleven ska reflektera över de valda 

strategierna, metoderna, modellerna och resultatet samt bedöma det som rimligt eller orimligt 

(Skolverket 2011, s. 9). För att eleven ska kunna använda matematiken på ett relevant och 

lämpligt sätt är det viktigt att ha kompetens inom matematisk problemlösning 

(Skolinspektionen 2009, s. 11). Matematiken i verkligheten ser inte alltid ut som i skolans 

böcker och om eleven utvecklar kompetens i matematisk problemlösning och tränar på att 

kreativt ta sig an uppgifter kommer detta öka elevens möjlighet att lösa matematiska problem i 

vardagliga situationer. Undervisningen ska erbjuda eleverna strategier och träning i att lösa 

matematiska problem i enkla vardagliga situationer (Skolverket 2016, s. 57).  

 

3.3.1. Motivation, kreativitet och matematisk problemlösning 
 

Följande stycke avser att koppla samman de tre begreppen; motivation, kreativitet och 

matematisk problemlösning, som har beskrivits ovan. Stycket kommer på ett övergripande sätt 
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att beskriva hur motivationen och kreativiteten är förutsättningar för att möjliggöra för eleven 

att bli en bra problemlösare.  

 

Motivation och kreativitet samverkar med varandra inom matematiken och är en förutsättning 

för problemlösning. Elever behöver någon form av motivation, en drivkraft för att över huvud 

taget försöka ta sig an att lösa en matematisk problemuppgift (Taflin 2007, s. 21). För att 

motivera elever att lära matematik och därmed få en gynnsam inlärning av matematiken kan 

det vara en fördel om matematikundervisningen tillåter eleven att vara kreativ (Lince 2016, s. 

206–207). Genom att använda kreativa arbetssätt kan problemlösningsuppgifter konkretiseras 

vilket dels kan vara motiverande men även tydliggöra både elevens resonemang och lösningen 

på uppgiften. Om eleven får använda sitt kreativa tänkande och alltså prova sina egna idéer och 

komma fram till möjliga lösningar kan det, som tidigare nämnts, stimulera eleverna att ta sig 

an matematiska problem och dessutom upplevas utvecklande och spännande, det verkar alltså 

motiverande (Lince 2016, s. 208).  

 

3.4. Läroplanen 
 
I skolans styrdokument framkommer det att skolans uppdrag är att stimulera elevernas 

kreativitet och deras motivation till att lösa problem. Skolan ska stödja elevernas utveckling 

och lust att lära och eleverna ska genom undervisningen utmanas och stimuleras (SFS 2010:800, 

Skolverket 2016, s. 21). Eleverna ska även genom undervisningen motiveras och få möjlighet 

att utveckla hela sin förmåga (Skolverket 2016, s. 14).  
 

Eleverna ska utmanas och stimuleras och organisationen ska motivera eleverna att använda hela 

sin förmåga (SFS 2010:800, Skolverket 2016, s. 14, 21). Elever behöver alltså någon form av 

drivkraft, som motiverar de att arbete mot ett visst mål, för att kunna känna motivation till att 

arbeta med problemlösning inom matematikämnet och det är skolans uppgift att skapa 

möjligheter för detta. Skolan har följaktligen i uppdrag att stimulera elevernas kreativitet och 

deras motivation till att lösa problem (Skolverket 2016, s. 57).  

 

Undervisningen ska innefatta matematisk problemlösning och ge eleverna strategier så att de 

kan lösa dessa i enkla vardagliga situationer (Skolverket 2016, s. 57). Kunskap i matematik är 

viktigt då matematiken i sig är kreativ, reflekterande och problemlösande och den består av 

kunskap som är viktigt för att ha möjlighet att delta i samhällets olika beslutprocesser. Det är 

skolans ansvar att elever efter grundskolan kan lösa problem på ett kreativt sätt och bearbeta 

sina idéer till handling (Skolverket 2016, s. 13, 55). Det är därför viktigt att 

matematikundervisningen i skolan innefattar dessa delar och låter eleverna arbeta med 

matematiska problem som tränar deras kreativa, reflekterande och matematiska kompetens. 

 

4. Metod 
 

Syftet med denna litteraturstudie är att få kunskap om hur matematikundervisningen kan bidra 

till att stärka elevers motivation och kreativitet i arbetet med matematiska problem. Detta avsnitt 

kommer att beskriva studiens form, etiska förhållningssätt, sökprocess, val av databaser och 

sökord samt urvalskriterier. Slutligen presenteras artiklar och avhandlingar som valts ut för att 

kunna besvara denna litteraturstudies syfte.  

 

4.1. Systematisk litteraturstudie 
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För att svara på forskningsfrågan hur undervisningen kan bidra till att stärka elevers motivation 

och kreativitet, när de löser matematiska problem, har en systematisk litteraturstudie använts. 

En systematisk litteraturstudie innebär att publicerat forskningsmaterial som behandlar frågor 

om hur undervisningen kan stärka elevers motivation och kreativitet i arbetet med matematiska 

problem, kommer att sökas, granskas och sammanställas. En systematisk litteraturstudie ska 

vara heltäckande för undersökningsområdet (Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström 

2013, s. 27, 31). Genom att göra en systematisk litteraturstudie kommer tidigare sammanställd 

och publicerad forskning undersökas noggrant med tydligt redovisad sökprocess (Eriksson 

Barajas m.fl. 2013, s. 28;70).  

 

I denna studie innebär det att jämföra olika forskningsresultat som pekar på hur undervisningen 

kan stärka elevers motivation och kreativitet i arbetet med matematiska problem. Med flera 

relevanta studier som bidrar till att besvara frågeställningen möjliggörs att det är tillräckligt 

med underlag för att vidare kunna analysera och dra slutsatser av resultatet samt ge ett 

heltäckande resultat (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 27).   

 

4.2. Etiska förhållningssätt 
 

I en systematisk litteraturstudie ska etiska överväganden göras i både urvalet av litteratur och 

vid presentationen av resultatet. Vid informationssökning är det viktigt att vara källkritisk och 

plocka ut de källor som kan räknas som tillförlitliga och stämmer överens med studiens 

frågeställning (Thurén 2005, s. 110). Kravet på att forskningen ska vara relevant är starkt och 

forskningen ska behandla områden som är av betydelse så att samhället har möjlighet att 

utvecklas av dess resultat (Björkdahl Ordell 2007, s. 26). Denna studie följer den etiska princip 

som Thurén (2005, s. 110) beskriver, då det är av stor vikt att skapa lust och att motivera i ämnet 

matematik för att eleverna ska ha möjlighet att utveckla kunskap inom området.  

 

Denna studie kommer att bestå av vetenskapliga källor som är skrivna av sakkunniga på 

området och därmed har en större tillförlitlighet i sitt framkomna resultat. Alla studier som 

presenteras kommer att vara etiskt och kritiskt granskade vilket bland annat innebär att samtliga 

artiklar har granskats av minst två oberoende experter, ”peer reviewed” (Eriksson Barajas m.fl.  

2013, s. 69–70, s. 61–62).  

 

Att använda olika studier i undersökningen har för avsikt att bredda bilden av resultatet och 

därmed få olika perspektiv på hur olika forskare ser på området och med detta möjliggöra för 

en jämförelse mellan olikheter och likheter som olika forskare sett vid olika tidpunkter vilket i 

sin tur ökar validiteten på undersökningen. Slutligen har all litteratur analyserats med en strävan 

om ett objektivt förhållningssätt där egna värderingar i möjligaste mål inte ska komma att 

påverka resultatet, oberoende på om den egna åsikten stödjer eller inte stödjer resultatet 

(Kihlström 2007, s. 233–234). 

 

4.3. Sökprocess 
 

I följande avsnitt beskrivs sökprocessen stegvis. Först görs en beskrivning av valda databaser 

som sedan följs av en beskrivning av de sökord som valts ut på svenska och engelska samt hur 

sökningen har genomförts. Därefter beskrivs de avgränsningar som gjorts, hur urvalsprocessen 

har genomförts och den kvalitetsgranskning som har gjorts. Avslutningsvis beskrivs den 

litteratur som valts ut för att inkluderas i resultatet till denna litteraturstudie. 

4.3.1. Databaser 
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Valet av följande databaser grundar sig i att de bedömdes hitta relevant forskning till denna 

studie samt deras möjlighet att begränsa sökresultatet på olika sätt, bland annat deras möjlighet 

att begränsa till enbart träffar som är ”peer reviewed”. 

 

 ERIC “Educational Resources Information Center” – En internationell sökmotor 

som gör det möjligt att söka efter utbildningsvetenskaplig litteratur, mesta dels på 

engelska.  

 Libris – En nationell sökmotor som gör det möjligt att söka efter titlar på svenska 

bibliotek 

 Summon@dalarna – En sökmotor som möjliggör för sökningar bland stora delar 

av Högskolan Dalarnas biblioteksresurser, både tryckta och elektroniska samt i 

databaser som högskolan abonnerar på.  

 Google scholar - En databas som möjliggör för att söka efter vetenskaplig litteratur, 

dock har denna databas begränsade möjligheter till att avgränsa sökresultatet. 

 

4.3.2. Sökord 
 

Utifrån undersökningsområde och avsnittet bakgrund valdes följande sökord ut: ”motivation”, 

”problemlösning”, ”kreativitet” och ”matematik”. Dessa sökord på engelska blir ”motivation”, 

”problem solving”, ”creativity” och ”mathematics”. Sökningen gjordes med dessa ord i olika 

kombinationer. Dessa ord valdes då de ansågs beröra undersökningsområdet. Samtliga ord har 

en direkt koppling till undersökningens syfte och frågeställning. 

 

4.3.3. Sökstrategi 
 

Inledningsvis gjordes alla sökningar på de engelska sökorden för att på så vis möjliggöra för ett 

brett sökresultat. Dessa ord valdes då de är huvudorden i denna litteraturstudie och förväntades 

ge träffar relevanta för att ge kunskap om hur undervisningen kan bidra till att stärka elevers 

motivation och kreativitet i arbetet med matematiska problem. Genom att översätta orden till 

engelska förväntas sökningen få fler träffar än om sökningen enbart gjorts med svenska sökord. 

Svenska sökord användes enbart som ett komplement till de engelska sökorden. Avslutningsvis 

gjordes även en sökning där ”motivation” byttes ut mot ”attityder” med den anledningen att få 

bredare perspektiv och resultat på studien, eftersom begreppen kan vara beroende av varandra 

och att attityden kan påverka motivationen till matematiken. I denna sökning valdes databasen 

Libris framför databasen Summon, som är de två som ansågs ha större möjlighet till att få 

svenska träffar, på grund av att avgränsningen ”avhandlingar” önskades och detta ansågs 

enklare i Libris databas.  

 

Till en början gjordes sökningar i databasen ERIC med kombinationen ”problem solving and 

motivation and math* ” och detta gav mig 261 träffar och detta ansågs vara möjligt att gå 

igenom samtliga titlar på. Flera av dessa valdes ut som relevanta utifrån titeln vilket redovisas 

i Tabell 1. Denna kombinationen med sökord användes för att specificera sökningen och 

undvika att få ohanterligt många eller irrelevanta träffar.  

Denna sökning gav 261 träffar och detta ansågs rimligt för att gå igenom och värdera samtliga 

titlar som relevanta eller irrelevanta. Av de valdes sedan tjugo titlar ut som ansågs relevanta för 

denna studie. När sökning sedan specificerades mer och kombinationen ”problem solving and 

math* and creativity and motivation” användes resulterade detta istället enbart i tio träffar och 

detta bedömdes som några för få träffar. Dessa titlar gicks ändå igenom på liknande sätt som 

tidigare sökningar. På likartat sätt behandlades samtliga sökningar och dessa redovisas nedan i 

tabell 1.  
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I sökprocessen upptäcktes det att sökorden ”problem solving, motivation, math*” gav 

ohanterligt många träffar i databasen Summon. Istället valdes svenska sökord ut i denna databas 

med försöket att dels begränsa antalet träffar och dels finna svenska studier inom området 

motivation, problemlösning och kreativitet. I kombinationen med dessa tre sökord blev 

träffarna antingen väldigt många eller så gav det inte tillräckligt många relevanta träffar. 

I databasen Google Scholar begränsades sökningen genom att begära att sökorden fanns i titeln, 

detta gjordes då Google Scholar annars gav ohanterligt många träffar. 

 

4.3.4. Avgränsningar  
 

De begränsningar som gjordes från början, i de databaser som tillät det, var att välja forskning 

som var ”peer reviewed” och detta innebär, enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 31), att 

forskningen är granskad av minst två oberoende experter och kan räknas som tillförlitlig. 

Dessutom uteslöts forskning som var äldre än från år 2000, då en litteraturstudie ska innehålla 

så aktuell forskning som möjligt (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 31). Från början avgränsades 

sökningarna till att endast beröra forskning som var riktad mot årskurserna 1–3. Det visade sig 

dock att det inte fanns så mycket forskning som specificerat sig på just dessa åldrar, då togs 

denna avgränsning bort så även högre åldrar inkluderades. Det var också enbart forskning 

skriven på svenska, engelska och norska som inkluderades samt forskning som var gratis att ta 

del av.  

 

4.3.5. Urvalsprocess och sökstrategier  
 

I första skedet valdes träffarna utifrån om titeln verkade relevant för denna studie. Sökningar 

som gav mer än 300 träffar ansågs som ohanterliga och vid dessa tillfällen gjordes sökningen 

om för att begränsa antalet träffar. Alla sökningar där träffarna vad färre än 300 stycken ansågs 

hanterliga och samtliga titlar lästes. De titlar som ansågs relevanta utifrån studiens syfte, att få 

kunskap om hur undervisningen kan bidra till att stärka elevers motivation och kreativitet i 

arbetet med matematiska problem, gick vidare i urvalsprocessen (jfr: Eriksson Barajas m.fl.  

2013, s. 154). I det första skedet exkluderades träffar som ansågs irrelevanta och som 

behandlade andra områden än de som eftersöktes kring problemlösning, kreativitet, motivation 

och matematik. Dessa träffar verkade inte behandla motivation, kreativitet eller problemlösning 

och de träffarna verkade inte heller ge tips på hur arbetet med dessa faktorer kan praktiseras i 

undervisningen. Titlar som däremot beskrev något av områdena motivation, kreativitet eller 

problemlösning inom matematikundervisningen gick vidare till nästa skede. 

 

I andra skedet av urvalsprocessen lästes litteraturens abstract och utifrån tidigare nämnda 

avgränsningar gjordes en granskning ifall de kunde tänkas användbara för att besvara frågan 

om hur undervisningen kan bidra till att stärka elevers motivation eller kreativitet när de löser 

matematiska problem. Det som söktes efter i abstract var om litteraturen verkade behandla 

antingen motivation, kreativitet eller matematiska problem och om lärarens/undervisningens 

möjlighet att påverka detta. De studier som ansågs relevanta lästes sedan översiktligt och 

inkluderades om de bedömdes betydelsefulla för denna studie. 

 

Som redovisas i Tabell 1 bedömdes 66 artiklar/avhandlingar som relevanta efter att ha läst 

titlarna, efter att sedan ha läst litteraturens abstract fanns det elva träffar kvar och till slut efter 

att översiktligt läst dessa valdes åtta artiklar/avhandlingar ut. 

 

Tabell 1: Sökprocess 
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Databas Sökord Avgränsningar 
Antal 

träffar 

Kvar 

efter 

titel 

Kvar 

efter 

abstract 

Kvar 

efter 

skumning 

ERIC - 

ebsco 

problem solving and 

motivation and math* Peer Reviewed 261 20 5 3 

ERIC - 

ebsco 

problem solving and math* and 

creativity Peer Reviewed 137 8 0   

ERIC - 

ebsco 

problem solving and math* and 

creativity and motivation Peer Reviewed 10 1 1 0 

ERIC - 

ebsco 

Motivation and math* and 

problem solving and methods Peer Reviewed 139 9 1 1 

Summon 

problem solving motivation 

math* Peer Reviewed 94136 - - - 

Summon 

Problemlösning matematik 

motivation Peer Reviewed 1 0 0 0 

Summon Problemlösning matematik Peer Reviewed 12 0 0 0 

Summon matematik motivation  Peer Reviewed 825 - - - 

Summon 

motivation undervisning 

matematik Peer Reviewed 12 1 0 0 

Libris Problemlösning matematik Avhandlingar 13 4 0 0 

Libris Problemlösning matematik e-resurs 15 0 0 0 

Google 

scholar 

allaititel: motivation 

mathematics problem-solving 

"Från 2000 och 

framåt" 9 7 1 1 

Google 

scholar 

allaititel: creative mathematics 

problem-solving 

"Från 2000 och 

framåt" 35 1 1 0 

Google 

scholar 

allaititel: Creativity Training 

Problem Solving 

"Från 2000 och 

framåt" 7 1 1 1 

Libris 

matematik undervisning 

attityder avhandlingar 24 3 1 1 

ERIC - 

ebsco 

Creativity and Problem solving 

and Mathematic and 

Motivation  Peer Reviewed 9 0 0 0 

ERIC - 

ebsco 

Creativity and Problem solving 

and Mathematic 

Peer Reviewed, 

"Från 2000 och 

framåt" 104 11 0  1 

Totalt:       66 11 8 

 
4.3.6. Kvalitetsgranskning 

 

Som ett sista steg i processen gjordes en kvalitetskontroll av den utvalda litteraturen. Den 

litteratur som nu exkluderades var litteratur som nu visade sig behandla annat än hur 

undervisningen kan bidra till att stärka elevers motivation eller kreativitet när de löser 

matematiska problem, att studien inte på ett tydligt sätt redovisat hur datainsamlingen skett eller 

som i huvudsak hänvisar till populärvetenskaplig litteratur. Slutligen valdes sex 

artiklar/avhandlingar som bedömdes vara användbara för studien. 
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Tabell 2: Kvalitetsgranskning av utvalda studier 

  Fråga Ja Nej 

1 Studiens syfte är tydligt formulerat     

2 Urvalsmetod beskrivs     

3 Platsen för studiens genomförande anges      

4 Datainsamlingsmetod beskrivs     

5 Analysmetoden beskrivs     

6 Studiens syfte uppfylls     

7 Slutsatser dragna utifrån resultatet finns      

 

Ovanstående tabell användes vid granskningen av utvald litteratur (se specifika för varje källa 

under bilaga 1–6). Kravet för att artiklarna/avhandlingarna skulle bedömas ha tillräckligt god 

kvalité för att inkluderas i denna studie var att övervägande frågor kunde besvaras med ett ”ja”. 

Majoriteten av den utvalda forskningen beskrev inte urvalsmetoden tydligt men däremot 

beskrevs själva urvalet så denna punkt ansågs möjlig att göra en kompromiss med.   

 

4.3.7. Beskrivning av vald litteratur  
 

Under detta avsnitt presenteras de artiklar och den avhandling som valts ut för att kunna besvara 

hur undervisningen kan bidra till att stärka elevers motivation eller kreativitet när de löser 

matematiska problem. Samtliga artiklar och avhandlingen är granskade av två oberoende 

experter vilket innebär att de räknas som vetenskapligt granskade. Samtliga artiklar bygger på 

inslag av kvalitativa metoder och behandlar ett sammanhang utanför Europa. Endast 

avhandlingen grundar sig i ett svenskt sammanhang. 
 

Tabell 3: Artiklar och avhandlingar inkluderade i studien 

Författare (årtal) Titel Publicering Land 

Typ av 

studie 

Bishara, S. (2016) 

Creativity in unique problem-

solving in mathematics and its 

influence on motivation for 

learning 

Cogent Education Israel Kvalitativ 

G. Walter, J. & Hart, J. 

(2016) 

Understanding the complexities 

of student motivations in 

mathematics learning 

The Journal of 

Mathematical 

Behavior 

USA Kvalitativ 

Kandemir, M. & Gür, 

H. (2007) 

Creativity Training in Problem 

Solving: A Model of Creativity 

in Mathematics Teacher 

Education 

New Horizons in 

Education 
Turkiet Kvalitativ 



 

 

 
 

10 

Rajotte, T. Marcotte, 

C.  & Bureau-

Levasseur, L. (2016) 

Evaluation of the Effect of 

Mathematical Routines on the 

Development of Skills in 

Mathematical Problem Solving 

and School Motivation of 

Primary School Students in 

Abitibi-Témiscamingue 

Universal Journal of 

Educational Research 
Kanada Kvalitativ 

Sriraman, B. (2004) 
The Characteristics of 

Mathematical Creativity 

The Mathematics 

Educator 
USA Kvalitativ 

Sumpter, L. (2009) 
On Aspects of Mathematical 

Reasoning: Affect and Gender 

Department of 

Mathematics and 

Mathematical 

statistics, Ume˚a 

University 

Sverige Kvalitativ 

 

I artikeln ”Understanding the complexities of student motivations in mathematics learning” 

skriver Janet G. Walter och Janelle Hart (2016) om studenters motivation och hur denna 

motivation kan begripas som en fråga som länge har engagerat matematikpedagoger. De skriver 

hur läraren kan arbeta och planera för att gynna elevers motivation till att lära matematik och 

genom en kvalitativ analys diskuteras detaljer om elevers motivation i matematiskt lärande. 

 

I artikeln “Evaluation of the Effect of Mathematical Routines on the Development of Skills in 

Mathematical Problem Solving and School Motivation of Primary School Students in Abitibi-

Témiscamingue” redovisar Thomas Rajotte, Christine Marcotte och Lisa Bureau-Levasseur 

(2016) en analys som visar att elever i Abitibi-Témiscamingue har oroande svårigheter med att 

lösa matematiska problemlösningsuppgifter. Resultatet på studien visar bland annat att dagliga 

rutiner i matematiken bidrar till att utveckla problemlösningsförmågan hos eleverna. Dessutom 

visar det sig att dessa rutiner har en positiv effekt på den yttre motivationen för eleverna i 

Abitibi-Témiscamingue. 

 

I artikeln ”Creativity in unique problem-solving in mathematics and its influence on motivation 

for learning” skriver Saied Bishara (2016) om elevers förmåga att ta sig an uppgiften att lösa 

matematiska problem. Forskningen berör framförallt elever med matematiska svårigheter och 

syftet var att förbättra elevernas motivation, främja prestationen och förbättra elevernas sociala 

relationer. Motivationen undersöks bland annat genom ett frågeformulär "Studentens 

motivation för lärande".  

 

I artikeln ”Creativity Training in Problem Solving: A Model of Creativity in Mathematics 

Teacher Education” undersöker Mehmet Ali Kandemir och Hülya Gür (2007) hur kreativt 

tänkande kan förbättras inom problemlösning och de kom fram till att den mest effektiva 

metoden var att ge en relevant utbildning, att kreativiteten förbättras genom kreativ träning. 

 

I avhandlingen ”On Aspects of Mathematical Reasoning Affect and Gender” undersöker Lovisa 

Sumpter (2009) olika aspekter av matematiska resonemang. Dels tog avhandlingen upp 

aspekten kön men i denna litteraturstudie användes det resultat som handlande om elevers 

motivation. En kvalitativ studie i avhandlingen omnämnde att tro på säkerhet, förväntan och 

motivation var några viktiga faktorer i de centrala beslut som fattades vid 

problemuppgiftslösningen. 

 



 

 

 
 

11 

I artikeln ”The Characteristics of Mathematical Creativity” undersöker Bharath Sriraman 

(2004) kreativitet inom matematiken och hur matematiker skapar matematik. Studiens resultat 

pekar på olika kreativa processer som används inom matematiken.  

 

4.3.8. Analys av vald litteratur 
 

I detta avsnitt presenteras analysen av vald litteratur. Detta gjordes för att upptäcka likheter och 

skillnader i de valda studierna (jfr: Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 147). På ett systematiskt sätt 

har litteraturen analyserats genom att de dels har lästs i flera steg i urvalsprocessen, där de 

slutligen valts ut som relevanta till denna studie. Efter att ha bedömt titeln och 

sammanfattningen som relevant för denna studie lästes litteraturen översiktligt för att skapa en 

bra bild över innehållet. Sedan analyserades artiklarna utifrån analysfrågor som skapats för att 

kunna besvara denna studies frågeställning, hur undervisningen kan bidra till att stärka elevers 

motivation och kreativitet när de löser matematiska problem (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 

147–148).  

 

Följande frågor ställdes till texten: 

- Vad påverkar motivation hos elever?  

- Vad påverkar elevers kreativitet?  

- Vilka samband finns mellan motivation, kreativitet och problemlösning? 

 

Vid läsningen av de olika texterna användes dessa frågor för att analysera om texten var relevant 

för denna forskning. Varje fråga skrevs i ett nytt dokument och sedan grupperades de delar från 

de olika artiklarna, som ansågs besvara frågorna, in i respektive dokument och användes sedan 

för att sammanställa ett resultat. För att effektivisera sökningen söktes nyckelorden motivation, 

kreativitet och problemlösning i respektive text. 

 

5. Resultat 
 

Följande avsnitt presenterar upptäckter som kan bidra till att besvara studiens syfte gällande hur 

undervisningen kan bidra till att stärka elevers motivation och kreativitet i arbetet med 

matematiska problem. Resultatet har delats upp i två kategorier som var för sig delats in i flera 

underkategorier. Dessa kategorier avser att beskriva faktorer som påverkar elevers motivation 

och kreativitet. Slutligen kommer avsnittet innehålla en sammanfattning av vad som 

framkommit i forskningen. 

 

5.1. Faktorer som påverkar motivationen 
 

Detta avsnitt kommer att presentera resultatet av analysen om faktorer som kan påverka elevers 

motivation när de löser matematiska problem. Att motivationen spelar en central roll i arbetet 

med problemlösning i ämnet matematik är något som finns beskrivet i avsnittet bakgrund i 

denna litteraturstudie. Om eleverna är motiverade kommer de att känna ett behov av att förstå 

och lösa matematiska problem (Bishara 2016, s. 12). Enligt forskningen finns det flera olika 

faktorer som påverkar motivationen. Nedan kommer några av dessa att belysas. 

 

5.1.1. Motivation och förväntningar 
 

Det finns tre centrala aspekter som påverkar elevers problemlösningsförmåga (Sumpter 2009, 

s. 32). Dessa aspekter handlar om säkerhet, förväntningar och motivation. Säkerheten kan 

handla om att eleven fokuserar på metoder som upplevs trygga och som eleven känner att den 
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behärskar. Detta innebär att elevens motivation påverkas om den inte känner sig säker på vilken 

metod den ska använda för att lösa uppgiften (Sumpter 2009, s. 28; Bishara 2016, s. 10–11). 

Förväntningar innebär, i detta avseende, vilka förväntningar eleven har på sig själv i förhållande 

till problemlösningsuppgiften och om den tror sig kunna komma fram till en lösning. Om eleven 

inte tror sig kunna lösa problemet har den därmed redan från början tappat en del av 

motivationen till att ta sig an problemet (Sumpter 2009, s. 24). På dessa sätt menar både Sumpter 

(2009, s 24, 28) och Bishara (2016, s. 10–11) att motivationen och elevers förväntningar på sin 

kunskap i matematisk problemlösning samverkar. Bishara (2016, s. 10–11) menar att om eleven 

upplever sig ha möjlighet att klara av uppgiften ökar också motivationen för lärande. Detta är 

framförallt viktigt för att motivera elever i matematiska svårigheter. 

  

5.1.2. Motivation och självkänsla 
 

Motivationen påverkas också av elevers mål och deras emotionella tillstånd vilket måste tas i 

beaktning vid matematiska undervisningssituationer. Sumpter (2009, s. 24) ger exempel på en 

elev vars negativa inställning påverkade dennes resonemang vid problemlösning och menar 

med det att elevers emotionella tillstånd påverkar dennes motivation och är en viktig del i 

arbetet vilket inte får förbises. Det är viktigt att erbjuda inlärningsmiljöer som ger elever 

möjligheter att utveckla tilltro till sin egen problemlösningsförmåga och till sitt matematiska 

resonemang för att de ska kunna bli goda problemlösare (Sumpter 2009, s.32).  

 

5.1.3. Motivation och sociala relationer 
 

Motivation kan påverkas av sociala relationer. Genom sociala kontexter kan elevers motivation 

påverkas positivt och motivation kan växa genom att kommunicera, samarbeta och att hjälpa 

varandra (G. Walter & Hart 2009, s. 170). Samarbete skapar möjligheter till att lära av varandra 

då olika synsätt belyses och ett ömsesidigt givande och tagande skapas enligt G. Walter och 

Hart (2009, s. 170). 

 

5.1.4. Motivation och inspirerande utmaningar 
 

Ytterligare en faktor som påverkar elevers motivation till matematisk problemlösning handlar 

om att eleven känner att kunskapen är viktig och har en mening, att eleven verkligen vill ta 

reda på svaret samt att den fick lära aktivt. För att påverka elevers motivation och kompetens i 

matematisk problemlösning positivt och verka som en gynnsam faktor bör uppgiften vara 

utformad på ett sådant sätt att den upplevs inspirerande och utmanande (G. Walter & Hart 

2009, s. 170; Rajotte, Marcotte & Bureau-Levasseur 2016, s. 2389). Om eleven också får 

använda ett varierat och flexibelt material kan även det vara betydelsefullt för att öka elevers 

motivation (Bishara 2016, s.12). 

 

 

5.2. Faktorer som påverkar kreativitet 
 

Följande avsnitt kommer att beskriva upptäckter av olika faktorer som kan påverka elevers 

kreativitet när de löser matematiska problem.  

 

5.2.1. Kreativitet och uppgiftens karaktär 
 

För att elever ska få möjlighet att utforska och motivera sitt kreativa resonemang är det viktigt 

att de får arbeta med olika typer av problemlösningsuppgifter (Sumpter 2009, s. 29; Kandemir 
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& Gür 2007, s. 116; Sriraman 2004, s. 32). Detta för att elever som enbart möter uppgifter som 

med en enkel metod kan lösas med ett korrekt svar inte får stimulans i sin kreativa förmåga. Att 

erbjuda komplexa problemlösningsuppgifter är en metod för att förbättra och utveckla elevers 

kreativa tänkande (Sumpter 2009, s. 29; Kandemir & Gür 2007, s. 116; Sriraman 2004, s. 32). 

På samma sätt kan uppgifter som känns betydelsefulla och som relaterar till elevernas vardag 

samt uppmuntrar eleverna till att själva komma fram till metoder och idéer för lösningar ha en 

positiv inverkan på den kreativa förmågan (Kandemir & Gür 2007, s. 117; G. Walter & Hart 

2009, s. 170). 

 

5.2.2. Kreativitet och sociala relationer 
 

Den sociala kontexten är också något som kan vara gynnsamt för elevers kreativitet (G. Walter 

& Hart 2009, s. 170; Kandemir & Gür 2007, s. 116; Sriraman 2004, s. 26). Genom att 

tillsammans arbeta med uppgifter som kräver att man funderar, reflekterar och arbetar 

strategiskt bidras det till att elever tillsammans får möjlighet att utveckla sitt kreativa tänkande. 

Genom de sociala relationerna och samarbetet kan gemensamma kunskaper, erfarenheter och 

metoder utnyttjas och stimuleras (G. Walter & Hart 2009, s. 170; Kandemir & Gür 2007, s. 

116; Sriraman 2004, s. 26). 

 

5.2.3. Kreativitet, lärarens inställning och kompetens 
 

Den viktigaste faktorn för att stimulera elevers kreativitet inom problemlösning är dock att 

läraren har en positiv inställning och kan förmedla denna attityd till sina elever (Kandemir & 

Gür 2007, s. 118). Det är av stor vikt att elevers kreativa problemlösningsförmåga stöttas på ett 

kompetent, medvetet och stimulerande sätt. På samma sätt kan uppgifter som känns 

betydelsefulla och relaterar till elevernas vardag samt uppmuntrar eleverna till att själva komma 

fram till metoder och idéer för lösningar ha en positiv inverkan på den kreativa förmågan. 

(Sumpter 2009, s. 33; Kandemir & Gür 2007, s. 117, 120). 

 

5.3. Sammanfattning av resultat 
 

Syftet med denna litteraturstudie är att få kunskap om hur undervisningen kan bidra till att 

stärka elevers motivation och kreativitet i arbetet med matematiska problem. Nedanstående 

avsnitt ger en sammanfattning av de resultat som denna studie kommit fram till. 

 

Förväntningar på sin egen förmåga är något som forskningen beskriver som viktigt framförallt 

för elevernas motivationsarbete. Vidare belyser forskningen flera andra faktorer som påverkar 

både elevernas motivation och kreativitet såsom sociala relationer och olika känslor hos eleven. 

En gemensam faktor mellan elevers motivation och kreativitet är att läraren genom sin 

kompetens, inställning och planering kan underlätta och främja både elevers kreativitet inom 

problemlösning samt deras motivation till att ta sig an och lösa matematiska problem. Elevernas 

kunskapsutveckling kan främjas om läraren har kompetens och förståelse för hur kreativitet och 

motivation kan förbättras samt har förmåga att se de kreativa egenskaper som eleverna visar. 

En genomtänkt planering av lektioner och uppgifter kan ha en gynnsam effekt på elevers 

motivation och kreativitet. Dessutom lyfter forskningen att samspelet mellan inlärningsmiljö 

och resurser är viktiga faktorer i arbetet med både kreativitet och motivation. En annan viktig 

faktor som enligt forskningen påverkar elevers motivation och kreativitet är om eleven upplever 

uppgiften som relevant och meningsfull. Vidare har det visat sig att uppgifter som är varierande 

och mångfaldiga/olika samt att elever erbjuds använda olika material och metoder har en positiv 

inverkan. Slutligen kan också den sociala aspekten ses som en faktor som är gemensam för att 
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stimulera både elevers motivation och deras kreativitet inom området problemlösning i 

matematikundervisningen. Genom att eleverna i en social kontext kommunicerar, samarbetar 

och stöttar varandra gynnas både deras motivation och kreativitet. 

 

6. Diskussion 
 

I följande avsnitt diskuteras begränsningar och förutsättningar i genomförandet av denna 

litteraturstudie. Sedan följer en diskussion av resultatet med koppling till den litteratur som 

återfinns i bakgrundsavsnittet samt syftet med denna litteraturstudie och dess forskningsfråga 

(Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 168–169). Resultatdiskussionen avslutas med att tre konkreta 

tips för hur undervisningen och verksam lärare kan bidra till att motivera elever till kreativitet 

inom problemlösning. 

 

6.1. Metoddiskussion 
 

Detta avsnitt poängterar olika begränsningar och förutsättningar i genomförandet av denna 

litteraturstudie. Den metod som har använts i denna studie är en systematisk litteraturstudie vars 

urval gjordes enligt utvalda sökord och avgränsningar.  

 

Studiens validitet har påverkats av tidsramen. Arbetet med studien var begränsat till tio veckor. 

Tidsramen bidrog till att sökningar endast gjordes i de på förhand valda databaserna och att de 

sökningar som gav fler än 300 träffar har negligerats, gjorts om eller begränsats, vilket i sin tur 

kan ha bidragit till att relevanta träffar förbisetts och försummats. Studien har även på grund av 

ekonomiska och tidsmässiga skäl endast kunnat inkludera texter som varit gratis och som 

funnits att läsa i fulltext på internet.  

 

En styrka i sökmetoden är att sökningar har gjorts på både svenska och engelska samt i olika 

kombinationer. I en sökning byttes även ordet motivation ut mot attityd vilket resulterade i 

andra träffar som fortfarande ansågs relevanta för denna studie.  

 

Vidare begränsades sökningarna, i de fall det var möjligt, genom att inte visa träffar som var 

äldre än från år 2000. Detta är en styrka då forskningen är aktuell vilket Eriksson Barajas m.fl. 

(2013, s. 31) menar är viktigt för en litteraturstudie. Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 31) betonar 

också vikten av att forskningen ska vara granskad vilket gör att begräsningen att bara inkludera 

forskning som var ”peer reviewed” ökat studiens validitet. Nackdelen med denna begränsning 

är att relevant forskning kan ha förbisetts, då det kan ifrågasättas om forskning från år 2000 kan 

anses vara mer relevant än forskning från 1999.  

 

Beslutet att i första steget enbart bedöma texternas relevans utifrån deras titel och i andra steget 

genom textens abstract, kan ha medfört att texter vars titel eller abstract inte tydligt betonat det 

specifika området exkluderats, trots att de kunnat innehålla betydelsefull forskning för studiens 

syfte och forskningsfråga.  

 

Från början var tanken att denna studie enbart skulle inkludera forskning om elever i årskurs 

1–3 men då detta upptäcktes vara svårt att finna och inte alltid var tydligt i den sökta 

forskningen, gjordes en omvärdering och beslutet att inkludera en åldersmässigt bredare 

forskning togs. Detta kan vara en svaghet i denna studie då det inte är självklart att arbetet med 

motivation, kreativitet och problemlösning påverkar eleverna på samma sätt oavsett ålder.  
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Forskningen som har använts i resultatet är till största del internationella studier och samtliga 

studier är skrivna på engelska, vilket kan vara en styrka eftersom det blir ett bredare perspektiv 

än om endast den svenska synen på skolan och det matematiska arbetet använts. Svagheten kan 

vara att översättningar mellan de olika språken kan ha bidragit till att innehållet kan ha 

missförståtts och tolkats fel. För att minimera denna risk har lexikon använts vid osäkerhet.  

 

I och med att specifika och tydligt formulerade sökord har använts i urvalskriterierna och hela 

sökprocessen påtagligt redovisats går det att följa sökprocessen vilket medför att studiens 

reliabilitet ökas. Vidare ökas studiens validitet genom att forskningen som använts i denna 

studies resultat är granskad samt relevant och noggrant utvald och undersökningen har mätt det 

den syftade att mäta.  

 

De begränsningar som lyfts i metoddiskussionen har kommit att påverka resultatet av denna 

studie på det sätt att det var relativt svårt att hitta studier som sist och slutligen berörde 

motivation, kreativitet och problemlösning. På så vis kan resultatet uppfattas som något tunt 

och därmed kan resultatets validitet ifrågasättas i den här litteraturstudien. Däremot bidrog den 

organiserade sökningen till att forskningsfrågan besvarades samt att flera relevanta och 

konkreta tips, på hur undervisningen kan påverka elevers motivation och kreativitet inom 

problemlösning, upptäcktes. Vilket stärker dess validitet. 

 

6.2. Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt kommer resultatet diskuteras i förhållande till studiens syfte och frågeställning 

samt kopplas till bakgrunden. (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 168–169). Avslutningsvis 

presenteras tre konkreta tips för hur undervisningen och verksam lärare kan bidra till att 

motivera elever till kreativitet inom problemlösning. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att få kunskap om hur undervisningen kan bidra till att 

stärka elevers motivation och kreativitet i arbetet med matematiska problem. Resultatet delades 

in i två huvudrubriker, en kring faktorer som påverkar motivationen och en som belyser faktorer 

som påverkar kreativiteten. Den första som handlar om motivation innefattar vad som påverkar 

elevers motivation samt vilka möjligheter som finns att genom undervisningen bidra till att 

elevers motivation stimuleras och bibehålls. Den andra delen som handlar om kreativitet 

innefattar hur uppgifters karaktär och lärarens inställning samt kompetens påverkar elevers 

möjlighet till att utveckla sin kreativitet inom problemlösning.  

 

Det går att tolka resultatet som att motivation och kreativitet samverkar inom matematisk 

problemlösning samverkar motivation och kreativitet. Det är en fördel för inlärningen av 

matematiken om den också är kreativ och eleven får undersöka egna metoder och idéer. 

Undervisningen kan på ett tydligare sätt upplevas som relevant för elevernas framtid, eleverna 

får möjlighet att se nyttan med matematiken och de redskap som den erbjuder menar Lince 

(2016, s. 206–207). Resultatet visar på att det är viktigt att undervisningen i matematisk 

problemlösning innefattar arbetet med elevers motivation och kreativitet då den matematiska 

problemlösningsuppgiften alltid kräver ett kreativt arbete där eleven testar okända och nya 

metoder för att ha möjlighet att lösa problemet (Lince 2016, s. 206–208). 

 

För att ha möjlighet att stimulera elevernas kreativitet och motivation till att lösa problem, 

utvecklas och få möjlighet att känna en lust att lära behöver läraren erbjudas tid och resurser 

(SFS 2010:800, Skolverket 2016, s. 21). Forskningen betonar hur lärarens kompetens inom 

kreativa arbetssätt, motivationsfaktorer samt matematisk problemlösning kan hjälpa och 
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utveckla elevers kreativa förmåga och motivera elever till att ta sig an och lösa matematiska 

problem. Samtliga faktorer som lyfts i denna studie är något som läraren har möjlighet att arbeta 

med (Sumpter 2009, s. 33; Kandemir & Gür 2007, s. 117, 120). Dock kan läraren enbart erbjuda 

eleverna möjlighet till att utvecklas och motiveras men i slutändan är det eleven själv som måste 

ha en vilja att ta till sig lärarens hjälp och undervisningens möjligheter (Kandemir och Gür 

2007, s. 118).  

 

6.2.1. Tid 
 

En faktor som påverkar både elevers motivation och deras kreativitet är att läraren erbjuder 

eleverna tid till att på egen hand undersöka matematiska problem. Om läraren guidar eleverna 

och ger tips på hur de ska lösa problemlösningsuppgiften försvinner det kreativa och uppgiften 

blir inte längre ett problem utan till en given rutinuppgift där läraren levererar en lösningsmetod 

(Kandemir & Gür 2007, s. 117; G. Walter & Hart 2009, s. 170). Därmed kan läraren alltså 

förstöra det kreativa (Kandemir & Gür 2007, s. 117, 118, 120, Sumpter 2009, s. 33, Taflin 2007, 

s. 21). Om läraren istället har en positiv och stöttande inställning samt ger eleverna tid och 

utrymme att prova sina idéer skapas förutsättningar för att motivationen ska kunna ökas och att 

kreativitet i matematisk problemlösning utvecklas (Lince 2016, s. 208). Läraren behöver vara 

medveten om att problemlösningsuppgifter kräver tid och för att eleverna ska utveckla sitt 

tålamod för dessa uppgifter får läraren inte förstöra detta genom att lägga sig i och skynda på 

processen (Sumpter 2009, s.32).   
 

6.2.2. Samarbete 
 

Motivationen påverkas av olika faktorer och kan beskrivas som den inre motivationen, strävan 

efter ett mål eller att man sammankopplar drivkraften med strävan efter ett mål. Drivkraften 

utlöser då det beteende som syftar till att individen ska uppnå ett visst mål (Jenner 2004, s. 41–

42). Dessa aspekter påverkas, enligt forskningen, framförallt av elevers förväntningar, 

självkänsla och genom sociala relationer. Motivationen kan alltså ligga i samarbetet och man 

använder varandra som en drivkraft mot ett gemensamt mål (Bishara 2016, s. 10–11; G. Walter 

& Hart 2009, s. 170; Sumpter 2009, s. 28). Via matematikens kreativa och problemlösande 

verksamhet bör eleverna få möjlighet att utveckla förmågor som gör att de självständigt kan 

beskriva, tolka, formulera och lösa problem (Skolverket 2011, s. 7, 8). Genom att kommunicera, 

samarbeta och hjälpa varandra kan motivation skapas och på ett gynnsamt sätt bidra till att 

aktiviteter känns meningsfulla (G. Walter & Hart 2009, s. 170; Kandemir & Gür 2007, s. 116; 

Sriraman 2004, s. 26).  

 

Detta kan tolkas som att kravet på prestation blir mer påtagligt för eleverna när de ska dela med 

sig av sina tankegångar samt lyssna till och förstå varandras tankegångar. Detta kan främja 

elevernas motivation till att prestera. Undervisningen ska gynna elevers motivation och 

kreativitet till att lösa matematiska problem och bör därmed erbjuda elever grupparbete vid 

problemlösningsuppgifter för att gemensamma kunskaper, erfarenheter och metoder ska få 

möjlighet att utnyttjas och stimuleras. Skolan har i uppdrag att stimulera elevernas kreativitet 

och deras motivation till att lösa problem (Skolverket 2016, s. 57). 

 

6.2.3. Undervisningens upplägg 
 

Som resultatet visat poängterade de flesta forskningsstudierna att känslan av meningsfullhet, 

rimlighet och lärarens kompetens var av stor betydelse för elevers motivation till att ta sig an 

och lösa matematiska problem (G. Walter & Hart 2009, s. 170; Kandemir & Gür 2007, s. 116–
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117; Rajotte, Marcotte & Bureau-Levasseur 2016, s. 2389; Sriraman 2004, s. 32; Sumpter 2009, 

s. 29)  

 

Undervisningen behöver erbjuda elever att arbeta med olika typer av problemlösning för att 

genom detta stimulera, utforska och utveckla elevers motivation, kreativitet samt deras 

problemlösningsförmåga. Uppgifter som enbart har ett korrekt svar med en enkel metod som 

lösning utvecklar inte elevers kreativitet (Bishara 2016, s.12). Istället behöver uppgifterna vara 

komplexa och av sådan karaktär att de inte kan lösas som rena rutinuppgifter. På samma sätt 

kan uppgifter som känns betydelsefulla och som relaterar till elevernas vardag verka för att 

gynna kreativitet, då eleverna kan se hur kunskapen kan vara användbar för dem. Vidare är det 

viktigt att upplägget uppmuntrar elevers egna tankar, metoder och idéer. (G. Walter & Hart 

2009, s. 170; Kandemir & Gür 2007; s. 116–117, Sriraman 2004, s. 32; Sumpter 2009, s. 29).  

 

Problemlösningsuppgiften behöver vara noggrant planerad och genomtänkt, anpassad till den 

aktuella eleven/elevgruppen samt vila på vetenskaplig grund (Sumpter 2009, s.24, 32). Detta är 

viktigt för att eleverna garanterat ska få möjligheten att träna på alla de olika matematiska 

förmågor som de förväntas ha när de slutar grundskolan. En sådan förmåga är att de på ett 

kreativt sätt ska kunna lösa matematiska problem och gå från idé till handling (Skolverket 2016, 

s. 13; Sumpter 2009, s. 29).  

 

Undervisningen bör också erbjuda flexibelt material som både konkretiserar 

problemlösningsuppgifter och dess lösningar, ökar elevers motivation samt gynnar elevers 

kreativitet (Bishara 2016, s. 12; G. Walter & Hart 2009, s. 170; Rajotte, Marcotte & Bureau-

Levasseur 2016, s. 2389).   

 

6.2.4. Sammanfattning av resultatdiskussion 
 

Läraren har möjlighet att anpassa undervisningen och uppgifter för att stimulera och gynna 

elevers inlärning vilket krävs för att samtliga elever ska ha möjlighet att lyckas och därmed 

utveckla en tilltro till sin egen förmåga och uppleva sig ha möjlighet att lösa tilldelade 

matematiska problem (Sumpter 2009, s. 24, 28; Bishara 2016, s. 10–11). Matematiska 

problemlösningsuppgifter behöver erbjudas i nivå med varje elevs proximala utvecklingszon så 

att uppgifterna blir stimulerande att ta sig an samtidigt som eleven känner tilltro till sin egen 

matematiska kompetens. 

 

Motivationsprocessen visade sig i resultatet kunna se ut på skilda sätt för olika människor och 

studierna lyfte flera aspekter som kan påverka motivationen i likhet med vad som beskrivits om 

motivation i den här studiens bakgrund (Jenner 2004, s. 53). Forskningen framhåller att 

kreativiteten möjliggör för nyskapande samt att eleverna utvecklar sin kreativitet genom 

matematisk problemlösning. Vidare visar resultatet att motivation, kreativitet och 

problemlösning kompletterar varandra och tillsammans skapar en gynnsam grund för elever.  

 

Matematiska problemlösningsuppgifter bör sammanfattningsvis utformas på ett sätt som för 

eleven upplevs relevanta, viktiga och engagerande. Detta kan också med fördel ske genom det 

sociala samarbetet då den mentala och sociala motivationen med fördel kan sammankopplas 

(G. Walter & Hart 2009, s. 170).  
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7. Slutsats 
Slutsatsen i denna litteraturstudie är att det framförallt är tre huvudfaktorer som påverkar 

elevers motivation och deras kreativitet inom matematisk problemlösning. Dessa faktorer är 

läraren, sociala kontexter och känslan av meningsfullhet. 

 

Läraren kan genom sin kompetens, inställning och planering främja elevers kreativa förmåga 

samt deras motivation till att ta sig an och lösa matematiska problem. Därmed är det viktigt att 

läraren har goda kunskaper i hur arbetet med kreativitet och motivation ska struktureras för att 

stimulera och utmana elever samt att läraren erbjuds tid, resurser och stöttning för att samtliga 

elever ska få möjlighet att utvecklas kreativt inom problemlösning samt skapa och bevara sin 

motivation till området. Organisationen måste stötta läraren i sin yrkeskompetens och ge läraren 

utrymme till att på bästa sätt undervisa sina elever. 

 

Den sociala aspekten fungerar stimulerande för både elevers motivation och deras kreativitet 

inom området problemlösning i matematikundervisningen. Genom att kommunicera, samarbeta 

och stötta varandra kan motivation och kreativitet gynnas. Slutligen kan elevers motivation och 

kreativitet påverkas av huruvida eleven upplever kunskapen och uppgiften som relevant, 

meningsfull och om den är varierande.  

 

8. Förslag på fortsatt forskning inom ämnet 
 

Denna litteraturstudie konstaterar att lärarens kompetens, inställning och planering samt 

inlärningsmiljön och resurser är faktorer som påverkar elevers motivation och kreativitet inom 

matematisk problemlösning. Ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka huruvida 

motivationen till och kreativiteten i matematisk problemlösning förändras beroende på vilken 

årskurs elever befinner sig i. Denna fråga väcktes vid läsningen av de olika artiklarna och 

motivationen och kreativiteten kan tänkas skilja sig åt beroende på i vilken årskurs eleverna 

befinner sig i. 

 

I och med att studien belyser att läraren är en faktor som spelar en central roll för elevers 

inställning och motivation till matematiska problem, är ett annat förslag på fortsatt forskning 

att undersöka om lärare medvetet arbetar för att öka elevers motivation till och kreativitet i 

matematisk problemlösning och hur detta arbete kan se ut i det vardagliga arbetet i skolan.  
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  Fråga Ja Nej 

1 Studiens syfte är tydligt formulerat  x   

2 Urvalsmetod beskrivs   x  

3 Platsen för studiens genomförande anges   x   

4 Datainsamlingsmetod beskrivs x    

5 Analysmetoden beskrivs  x   

6 Studiens syfte uppfylls  x   

7 Slutsatser dragna utifrån resultatet finns  x    
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  Fråga Ja Nej 

1 Studiens syfte är tydligt formulerat  x   

2 Urvalsmetod beskrivs   x  

3 Platsen för studiens genomförande anges   x   

4 Datainsamlingsmetod beskrivs x    

5 Analysmetoden beskrivs  x   

6 Studiens syfte uppfylls  x   

7 Slutsatser dragna utifrån resultatet finns  x    
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3 Platsen för studiens genomförande anges   x   

4 Datainsamlingsmetod beskrivs x    

5 Analysmetoden beskrivs  x   

6 Studiens syfte uppfylls  x   

7 Slutsatser dragna utifrån resultatet finns  x    
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