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Sammanfattning: 
Hur kan man arbeta med matematiska problem för att motivera eleverna?  
Genom en intervjustudie undersöktes hur lärare arbetar med matematiska problem 
för att stärka elevernas motivation. Intervjuerna var halvstrukturerade och resultatet 
som sedan togs fram med hjälp av teorin om inre och yttre motivation har arbetats 
fram för att förklara lärarnas sätt att arbeta med matematiska problem i 
matematikundervisningen. Sammanställningen av resultatet visar att det inte finns 
något entydigt svar genom alla lärare utan det varierar väldigt. Samtliga av de 
intervjuade lärarna lutar sig mot inre och yttre motivation. Några lärare arbetar sedan 
med att ge en morot och tydliggöra målen för att påverka elevernas yttre motivation, 
medan andra arbetar med att använda vardagsbaserade matematiska problem för att 
påverka elevernas inre motivation. 
 
 
 
Nyckelord: matematik, motivation och matematiska problem 
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1. Inledning 
Matematik är en aktivitet som är kreativ, reflekterande och problemlösande och ofta 
ses matematik som ett svårt och tråkigt ämne i skolan och det är ofta på grund av 
bristen på motivation hos eleverna (Bishara 2016, s.2; Kornhall 2014, .92). 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet nämner att syftet 
med matematikundervisningen är att eleverna ska ”utveckla intresse för matematik 
och tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang” 
(Skolverket 2018, s.54). Läroplanen nämner också att matematikundervisningen ska 
”utveckla kunskaper för att kunna formulera och lösa problem” (Skolverket 2018, 
s.54). Kornhall (2014, s.92) menar att matematiken inte är svår utan eleven måste 
lära sig ämnet och med bra undervisning kan alla elever lära sig tycka om matematik. 
En av de största utmaningarna för läraren i matematikundervisningen är att motivera 
eleverna (Skaalvik & Skaalvik 2016, s.8). Motivation främjar lärandet hos eleverna 
och brist på motivation skapar problem (Bishara 2016, s.2). Elevernas insats 
förbättras om de är mer motiverade och motivationen bidrar även till att eleverna är 
mer engagerade när de arbetar med svårare uppgifter (Skaalvik & Skaalvik 2016, 
s.9). Lärarna i grundskolan bör försöka skapa en inre motivation hos eleverna 
eftersom det är den starkaste drivkraften man kan tänka sig i skolarbetet (Skaalvik 
& Skaalvik 2016, s.58–59). 
 
Song & Grabowski (2006, s.445) menar att en av de viktigaste kunskaperna eleverna 
kan ha är att kunna lösa matematiska problem. Matematiska problem är 
sammankopplat med begreppet kreativitet och det på grund av att eleven vid 
problemlösning ska utveckla kreativitet, formulera egna problem och sedan lösa 
dessa (Taflin 2007, s.21; Skolverket 2018, s.54). För att en matematisk uppgift ska 
uppfattas som ett matematiskt problem måste problemlösaren vara motiverad att 
lösa problemet. Problemlösaren ska då heller inte veta hur problemet ska lösas utan 
ska på ett kreativt sätt komma fram till hur problemet ska lösas (Taflin 2007, s.21). 
Genom att låta eleven vara kreativ inom matematiken, motiverar man eleven (Lince 
2016, s.206–207).  
 
Det kan vara viktigt att undersöka hur lärare organiserar undervisningen i 
matematikämnet för att påverka motivationen hos eleverna. Eftersom motivationen 
har stor påverkan när det kommer till elevernas engagemang i skolan och i slutändan 
deras resultat (Bandura 1997). Matematik är ett ämne som är bra att ha kunskaper 
om för att klara vardags- och arbetslivet (Skolverket 2003, s.7). Genom att arbeta 
med matematiska problem får eleven använda sin kreativitet och därigenom 
motiverad, men även att ge eleverna en utmanande tankeverksamhet som ger 
eleverna ett samband mellan matematik och verklighet (Taflin 2007, s.21; 
Skolverket 2018, s.54; Lince 2016, s.206–207).  
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Eleverna måste ha självförtroende i att de kan möta utmaningarna inom 
matematiken i skolan för att de ska kunna ha en stadig framgång i skicklighet 
(Kilpatrick m.fl. 2001, s.339–340). En förutsättning för problemlösning är att 
motivation och kreativitet samverkar med varandra inom matematiken. Eleverna 
behöver en drivkraft för att kunna försöka ta sig an att lösa en matematisk 
problemuppgift. De behöver alltså någon form av motivation (Taflin 2007, s.21).  
 
Denna studie kommer därför undersöka lärares upplevelser av att använda 
matematiska problem för att motivera eleverna i matematikämnet. Eftersom 
elevernas kreativitet påverkas när de arbetar med matematiska problem, påverkar 
det även elevernas motivation. Detta på grund av att motivation och kreativitet är 
två begrepp som hör samman.  
 
2. Syfte och frågeställning 
Syftet är att belysa hur lärare i årskurs 4–6 beskriver hur elever motiveras genom att 
arbeta med matematiska problem.  
 
Frågeställningen som ska besvaras är:  

• Hur tänker lärare kring organisering av matematikundervisningen för att 
motivera?  

 
3. Bakgrund 
Följande avsnitt ger en generell beskrivning av begreppen matematiska problem, 
motivation, kreativitet och vad dessa har för samband. Tidigare forskning tas även 
upp kring dessa begrepp.  
 
3.1 Matematiska problem 
Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är matematik 
som ämne en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet och att kunskaper 
i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 
vardagslivets många valsituationer (Skolverket 2018, s.54; Taflin 2007, s.21). 
Kreativiteten i matematiken är det kreativa tänkandet och det innebär att eleverna 
ska kunna komma på egna idéer kring hur matematiska uppgifter kan lösas (Lince 
2016, s.208).  
 
Enligt läroplanen är syftet med undervisning i matematik är att eleverna ska 
”utveckla kunskaper för att kunna formulera och lösa problem” (Skolverket 2018, 
s.54). Eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att formulera och lösa 
problem med hjälp av matematik, samt kunna värdera valda strategier och metoder 
(Skolverket 2018, s.55). Det centrala innehållet för matematik i läroplanen menar 
att eleverna i årskurs 4–6 ska ha kunskaper i strategier för matematiska problem och 
matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer. 
(Skolverket 2018, s.58). I samarbete med hemmen ska skolan främja elevernas 
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allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare (Skolverket 2018, s.7) Skolan ska även 
ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola ”kan lösa problem och 
omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt” (Skolverket 2018, s.12).  
 
Att kunna lösa matematiska problem är en av de viktigaste kunskaperna elever kan 
ha (Song & Grabowski 2006, s.445). Eleven/problemlösaren måste ha motivationen 
och lusten att vilja lösa problemet för att en matematisk uppgift ska uppfattas som 
ett problem, och detta utan att känna till hur det ska lösas (Song & Grabowski 2006, 
s.445). Eriksson, Helenius & Ryve (2018) menar att lärande under kreativa 
förhållanden där eleven ska hitta lösningen utan vägledning, kan ha en mer hållbar 
inlärningseffekt än när eleven guidas till lösningen. Hiebert & Grouws (2007) menar 
att elever som utmanas med matematiska problem och aktiviteter som kräver att de 
brottas med viktiga matematiska idéer, utvecklar sin begreppsförståelse. Dessutom 
presterar dessa elever lika bra eller bättre på rena rutinuppgifter än de elever som 
enbart följer mer ”traditionell” undervisning där man huvudsakligen övar på det som 
har demonstrerats av läraren. De elever som har sin räknefärdighet har visat sig bli 
mer flexibla och kan i högre grad anpassa sina färdigheter till att lösa nya uppgifter 
(Larsson 2013, s.1).  
 
Att lösa matematiska problem är en tankeverksamhet som för eleven är utmanande, 
ger möjlighet att se samband mellan matematik och verklighet och möjliggör 
grupparbete (Taflin 2007, s.21). Genom att lösa matematiska problem kan eleven få 
kompetens i att lösa vardagliga problem (Taflin 2007, s.21). Skapas matematiska 
problem utifrån elevernas vardagliga erfarenhet för mycket, kan det ha negativa 
effekter på den matematiska utvecklingen hos eleverna. Eleverna kan till exempel 
få svårt att känna igen matematiken i de matematiska problem som skapats utifrån 
vardagssituationer och de kan då bli osäkra på när kunskap baserad på sådana 
situationer ska användas eller ignoreras (Eriksson m.fl. 2018). Tidigare forskning 
pekar på att matematiska problem som är skapade ur vardagssituationer, kan skapa 
förvirring hos eleverna då de inte vet vad som räknas som matematik i skolan 
(Eriksson m.fl. 2018).  
 
Forskning pekar på att elever orienterar sig olika inom matematiken. Med det menas 
att vissa har lärandemål där fokus ligger vid att lära sig förstå uppgifter, medan 
andra elever har prestationsmål där fokus ligger på att demonstrera sin förmåga i 
förhållande till andra och söker offentligt erkännande (Song & Grabowski 2006, 
s.446). Om eleven fokuserar vid lärandemålen, har hen lättare för bedömning av 
utmaning, självbestämmande och autonomkänsla. Dessa är viktiga aspekter inom 
den inre motivationen. Fokuserar eleven i stället vid prestationsmålen ökar 
utvärderande tryck och ångest. Dessa aspekter kan leda till inre motivation men 
forskning menar att aspekten viljan att visa hög förmåga kan leda till högre 



 

 4 

motivation och därmed vara positivt relaterad till läranderesultat (Song & 
Grabowski 2006, s.446–447). 
 
För att stimulera elevernas målorientering är grupparbeten ett bra arbetssätt (Song 
& Grabowski 2006, s.446–447). Rekommendationen utifrån forskning är att 
gruppera eleverna heterogent och inte homogent. Heterogena grupperingar bidrar 
till interpersonellt samarbete eftersom elever på både hög och låg nivå kan dela olika 
upplevelser och synpunkter (Song & Grabowski 2006, s.446–447). Forskning av 
Larsson (2013, s.3) menar att när man sätter samman smågrupper är det bra med 
heterogena grupper. Blanda medelpresterande elever med hög- eller lågpresterande 
elever men undvik att sätta samman de mest högpresterande med de mest 
lågpresterande eleverna. Det är även bra om grupperna inte består av mer än 2-3 
elever för delaktighetens skull (Larsson 2013, s.3).  
 
Pólya (1957) menar att elevernas arbete med ett matematiskt problem kan delas upp 
i olika moment – förstå problemet, göra upp en plan, genomföra planen och se 
tillbaka och kontrollera resultatet. Man kan som lärare hjälpa eleverna genom att 
ställa frågor som: ”Är det rimligt? Stämmer det jag kom fram till med 
förutsättningarna som gavs i problemet? Hur kan jag kontrollera resultatet?” (Pólya 
1957). Det krävs ansträngning från elevens sida för att lösa ett matematiskt problem, 
men en uppgift som är ett problem för en elev behöver inte vara det för en annan. 
Det är individuellt hos varje elev vad som är ett problem (Larsson 2013, s.2). För att 
ett matematiskt problem ska passa alla elever i en klass är det viktigt att problemet 
har en låg tröskel men samtidigt ett djup så att alla elever kan få lagom utmaning av 
det (Larsson 2013, s.2).  
 
Genom att undervisa i matematik med hjälp av matematiska problem är huvudmålet 
att eleverna utvecklar djup förståelse för matematiska begrepp och metoder (Lester 
& Lambdin 2007). Elevernas egna engagemang och meningsskapande är en 
huvudnyckel i det hela. Eleverna kan lära sig att arbeta matematiskt genom att lösa 
problem och det har de nytta av i alla matematiska situationer (Lester & Lambdin 
2007). 
 
Läraren behöver avgöra vilka matematiska problem som ska väljas och vilka frågor 
som kan ställas för att utmana och stötta eleverna utan att tänka åt dem (Lester & 
Lambdin 2007). 
 

3.2 Motivation 
Begreppet motivation betyder ”lust och vilja att lära”, vilket innebär att om eleven 
är motiverad har hen som avsikt och ambition att lära och det är nära knutet till 
intresset och lusten hos eleven (Börjeson 2000, s.32). Giota (2002) anser att 
begreppet motivation är ett av de svåraste begreppen att definiera eftersom inga 
andra begrepp inom dessa discipliner har blivit definierade och behandlade på så 
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många olika sätt som just motivation. För att kunna motivera eleverna menar 
Andersson (2017, s.46) att det är viktigt att läraren har personlig kunskap om hur 
det är att ha låg självkänsla.  
 
Börjeson (2000, s.32–33) ger ett exempel från ett klassrum där vi möter en lärare 
tillsammans med tjugofem elever. Besöket hos denna klass sträcker sig över en eller 
ett par lektioner och då märker vi snart att eleverna har olika intresse för det som 
läraren undervisar om. Många elever ”följer med” och lyssnar på lärarens frågor och 
försöker besvara dem, medan andra elever är mindre intresserade då de till exempel 
pratar med klasskamraterna. Några elever har även släppt taget – de sitter försjunkna 
i tankar som är helt vid sidan om det lektionen handlar om. Läraren lämnar inte de 
ointresserade eleverna i fred och de elever som pratar och stör kamraterna 
tillrättavisas och de bortvända får frågor som tvingar de att vara uppmärksamma 
(Börjeson 2000, s.32–33). 
 
Om lärare skulle jämföra elevernas intresse eller ointresse under lektionen med 
deras kunskaper i ämnet, så skulle vi kunna se ett samband. De intresserade eleverna 
är de som är kunniga. Börjeson (2000, s.32–33) ger en mall över hur sambandet 
skulle se ut om vi hade tillgång till uppgifter om elevernas begåvning: 
 

”Goda studieförutsättningar – intresse för undervisningen – goda 
studieresultat.  
 
Mindre goda studieförutsättningar – ointresse för undervisningen – 
mindre goda studieresultat” (Börjeson 2000, s.32–33).  

 
Om en elev inte är motiverad inom sina egna studier, beror det på tidigare situationer 
i klassrummet där eleven mött sina begränsningar i stället för sina möjligheter 
(Börjeson 2000, s.33). Att eleven till exempel ska ha fått för svåra uppgifter inom 
matematiken att arbeta med och att hen inte klarat av dem.  
 
Gagné och Deci (2005, s.340) menar att eleven startar sin process mot motivation 
genom avsaknad av motivation. Med det menas att genom att motivera eleverna via 
yttre faktorer som exempelvis belöningar i form av att spela spel efter eleven 
genomfört ett visst moment inom matematiken, bidrar det slutligen till inre 
motivation hos eleven. Att eleven har en inre motivation innebär att hen vill lära sig. 
Tidigare forskning menar att den inre motivationen spelar stor roll när det gäller 
matematikprestationen hos eleverna (Gottfried, Marcoulides, Gottfried & Oliver. 
2013, s.70). Forskning visar på att de elever som haft högre inre motivation, har 
även haft större prestanda inom matematiken i forma av betyg och testresultat 
(Gottfried m.fl. 2013, s.70).  
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Motivation kan ses utifrån tre perspektiv som samverkar med varandra – den inre, 
målsträvan och växelverkan (Jenner 2004, s.41). Den första faktorn är den inre 
vilket innebär att det är något som sätter igång beteendet eller handlandet. Den andra 
faktorn är målsträvan vilket innebär att handlandet riktas mot något, till exempel 
yttre mål och belöningar som betyg, pengar, uppskattning av andra personer med 
mera. Det kan dock även handla om inre mål, som till exempel glädje, stolthet med 
mera (Jenner 2004, s.41–42). Ligger tyngdpunkten på yttre mål fastnar eleven i att 
få kunskaper som räknas för att få höga betyg. Den tredje faktorn är växelverkan, då 
mellan personens drivkraft och målen (Jenner 2004, s.41–42). Tidigare forskning 
menar att när det gäller enklare matematikuppgifter, har en inre motivation 
likvärdiga resultat som den yttre motivationen (Gagné & Deci 2005, s.346–347).  
 
En lärande miljö stimulerar, utmanar och stödjer varje enskild elev så att han/hon 
skaffar sig kunskaper och erfarenheter, får självkänsla och självförtroende. Skolan 
ska lägga grunden så att barn och ungdomar i hela sitt vuxenliv behåller sin lust att 
lära och använder och utvecklar sina kunskaper och förmågor. All personal i skolan 
ska i samarbete med elever och föräldrar skapa en lärande miljö för varje elev utifrån 
en gemensam värdegrund i syfte att eleven ska nå målen som uttrycks i skollag, 
läroplan och kursplan. Därvid skall skolan sträva efter att vara en levande social 
gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Uppgiften för alla som 
arbetar i skolan är att ge stöd till alla elever och att undanröja hinder för deras lust 
att lära och utvecklas (Börjeson 2000, s.38). 
 
Motivationen beror främst på interaktion mellan elever och lärare. Eleverna måste 
vara motiverade att delta produktivt i matematikundervisningen och lärande-
aktiviteterna. De traditionella tillvägagångssätten för att motivera eleverna är att 
göra lärande roligt eller förlita sig på betyg och andra yttre faktorer som belöningar 
och straff. Genom att använda sig av belöningar och strass pressas eleverna att göra 
det nödvändiga arbetet (Kilpatrick, Swafford & Findell 2001, s.339).  
 
Elevernas motivation beror på förväntningar och värde. Lärare kan motivera 
eleverna att sträva efter matematiska kunskaper både genom att stödja elevernas 
förväntningar och genom att hjälpa dem att uppskatta värdet av det de lär sig 
(Kilpatrick m.fl. 2001, s.339).  
 
För att eleverna ska kunna ha en stadig framgång i skicklighet, måste de ha fortsatt 
självförtroende i att de kan möta utmaningarna inom matematiken i skolan. Den 
mest grundläggande strategin för att stödja elevernas förväntningar på framgång 
involverar två grundläggande element (Kilpatrick m.fl. 2001, s.339–340). Den 
första är att designa för framgång genom att tilldela uppgifter som eleverna kan 
lyckas med. Det andra är att tillhandahålla det som behövs för att hjälpa eleverna 
förvärva och tillämpa färdigheter och förmågor som behövs när de arbetar med 
uppgifterna. Man bygger alltså vidare på elevernas nuvarande kunskap. Andra 
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strategier är att hjälpa eleverna att engagera sig i mål som är nära till hands och 
sedan följa upp dem genom att hjälpa eleverna att utvärdera sina prestationer 
(Kilpatrick m.fl. 2001, s.339–340).  
 
I läroplanen står det att skolan ska ”sträva efter att vara en levande social gemenskap 
som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Skolverket 2018, s.11). Det står även 
att ”varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 
den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” 
(Skolverket 2018, s.11). Enligt kursplanen för matematik är syftet att 
”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och 
tilltro till sin egen förmåga att använda matematiken i olika sammanhang” 
(Skolverket 2018, s.56). I skollagen står det att ”alla barn och elever ska ges den 
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling 
för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål” (SFS 2010, s.800).  
 
3.3 Kreativitet 
Begreppet kreativitet samverkar med motivation då båda är en förutsättning för 
problemlösning. Eleverna behöver vara motiverade för att kunna lösa matematiska 
problem (Lince 2016, s.206–207). Lince (2016, s.208) nämner att när elever tillåts 
att vara kreativa och prova egna idéer stimulerar det eleverna att ta sig an 
matematiska problem, vilket är motiverande. Detta i sin tur stimulerar eleverna att 
ta sig an matematiska problem, vilket är motiverande (Lince 2016, s.208). 
 
I skolans läroplan står det att skolans uppdrag är att ”främja elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa och kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare” (Skolverket 2018, s.7) och att ”stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta 
idéer i handling och lösa problem” (Skolverket 2018, s.7).  För att eleverna ska vilja 
lära sig matematik måste de tillåtas vara kreativa. När eleven arbetar kreativt vid 
matematiska problem, tydliggör det elevens resonemang och lösning på uppgiften 
(Lince 2016, s.206–207). Läroplanen tar även upp det faktum att skolan ska ansvara 
för att varje elev efter genomgången grundskola ”kan lösa problem och omsätta 
idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt” (Skolverket 2018, s.12). 
 
3.4 Sambandet mellan motivation, kreativitet och problemlösning  
Följande stycke avser att koppla samman de tre begreppen; motivation, kreativitet 
och matematiska problem, som har beskrivits ovan. Stycket kommer på ett 
övergripande sätt 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 kunna försöka ta sig an att lösa matematiska problem (Taflin 2007, 
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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 
matematiska problem 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 sin 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).  
 
4. Teori 
En elevs process mot motivation startar vid avsaknad av motivation, vilket betyder 
att hen inte är motiverad alls att lära sig matematik. Processen rör sig sedan vidare 
mot yttre motivation och slutligen inre motivation (Gagné & deci 2005, s.340). Detta 
teoriavsnitt kommer behandla denna process mot elevens motivation. Yttre 
motivation och inre motivation kommer fördjupas nedan.  
 
4.1 Yttre motivation 
Den yttre motivationen berör yttre faktorer som till exempel pengar, höga betyg eller 
komma så långt som möjligt arbetsboken i matematiken (Gagné & Deci 2005, 
s.334–335). Elevens intresse hålls levande genom yttre belöningar då hen klarar en 
aktivitet. Med yttre belöningar menas beröm från till exempel läraren. Om eleven 
inte är intresserad av aktiviteten som ska genomföras, behöver hen yttre motivation 
för att genomföra den (Gagné & Deci 2005, s.334–335). Aktiviteter som elever 
genomför är oftast kopplade till den yttre motivation (Gagné & Deci 2005, s.346–
347).  
 
Deci & Ryan (2000, s.60) menar att den yttre motivationen är en väldigt 
betydelsefull del av motivationen då den inre motivationen minskar för varje 
årskurs. Den yttre motivationen ger högre resultat vid övningar där det egna intresset 
inte är relevant (Gagné & Deci 2005, s.346–347). Med högre resultat menas till 
exempel högre betyg. Yttre motivation skapas när eleven avklarat en aktivitet endast 
för resultatet till exempel. En elev kan till exempel genomföra sin hemläxa endast 
för att hen fruktar föräldrarnas utskällning om den inte blir gjord (Ryan & Deci 
2000).  
 
4.2 Inre motivation 
När eleven har inre motivation innebär det att något sätter igång handlandet eller 
beteendet hos hen. Det kan även kallas för en inre drivkraft (Jenner 2004, s.41). 
Elevens lärande hålls levande genom dennes egna intressen (Andersson 2017, s.46–
47). Deci & Ryan (2000, s.56) förklarar inre motivation med att eleven gör en 
aktivitet för att eleven vill känna glädje i att förstå och klara av uppgifter. Den inre 
motivationen bidrar till att eleven känner tilltro till sina prestationer och detta visar 
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sig i resultaten vid exempelvis prov (Gagné & Deci 2005, s.353). Det kan även 
finnas yttre faktorer som påverkar den inre motivation, som till exempel föräldrars 
inflytande (Gagné & Deci 2005, s.338). Föräldrars inflytande kan exempelvis vara 
hur de ser på matematik – om de tycker det är roligt eller inte.  
 
 

5. Metod 
I detta avsnitt redovisas vilken metod som använts för att genomföra 
undersökningen, hur data samlats in och hur det sedan analyserats.  
 
5.1 Val av metod  
Syftet med denna studie var att belysa hur lärare i årskurs 4–6 beskriver hur elever 
motiveras genom att arbeta med matematiska problem och därför användes en 
kvalitativ metod för att besvara detta (Larsen 2009, s.22). Den kvalitativa metod 
som användes var intervju, närmare bestämt halvstrukturerad intervju (Larsen 2009, 
s.22; Larsen 2009, s.98). En halvstrukturerad intervju innebär att färdiga frågor 
förbereds men att intervjuaren ändå har möjlighet att ställa följdfrågor eller be om 
vidare förklaring vid behov (Larsen 2009, s.98). Intervjuerna spelades sedan in och 
det för att forskaren skulle ha möjlighet att lyssna på intervjun i efterhand (Larsen 
2009, s.98).  
 
5.2 Urval 
Genom ett godtyckligt urval och närmare bestämt genom geografisk belägenhet, 
valdes några skolor ut (Larsen 2009, s.77). Rektorerna på de utvalda skolorna 
kontaktades för mer information om studien. Kravet för lärarna var att de skulle 
undervisa i matematik i någon eller några av årskurserna 4–6. Totalt sex lärare 
efterfrågades och sex stycken lärare tackade ja till att genomföra intervjun.  På grund 
av privata angelägenheter för informanten skedde ett bortfall och därav hade jag 
endast fem informanter i slutändan. Ett informationsbrev skickades ut till lärarna 
och i detta brev fanns information om studien samt de forskningsetiska principerna 
(se bilaga 2).  
 
5.3 Datainsamling  
Efter att de sex efterfrågade lärarna kontaktades, skickades informationsbrevet ut till 
samtliga lärare. Informationsbrevet skulle skrivas under och ges tillbaka till 
intervjuaren när de träffades för att genomföra intervjun. Intervjuaren kom överens 
med alla lärare att intervjuerna skulle genomföras på deras skola/arbetsplats och i 
ett ledigt utrymme där inget kunde störa. 
 
Innan intervjuerna genomfördes en provintervju för att se om frågorna var passande 
och om forskaren fick fram resultat som var relevant utifrån problemformuleringen 
(Larsen 2009, s.88). Provintervjun genomfördes för att säkerställa för forskaren att 
relevant resultat skulle presenteras och därmed minska risken för att få göra om 
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studien. Provintervjun spelades även in för att kunna granskas i efterhand. 
Provintervjun visade att intervjufrågorna var relevanta och några justeringar skedde 
när det kom till formuleringen av frågorna (Larsen 2009, s.88). 
 
Som tidigare nämnts samlades data in genom kvalitativa intervjuer. Larsen (2009, 
s.26–27) menar att fördelen med intervjuer är att man träffar informanten i 
verkligheten och det skapar möjlighet att ställa eventuella följdfrågor. Intervjuer 
skapar möjlighet att gå in på djupet med intervjufrågorna. För att ha möjlighet att 
ställa följdfrågor vid eventuella frågetecken, genomfördes en halvstrukturerad 
intervju (Larsen 2009, s.83–84). Larsen (2009, s.26–27) nämner dock några 
nackdelar med kvalitativa intervjuer – det är tidskrävande att behandla den 
insamlade data och intervjueffekten kan inträffa. Med intervjueffekten menas att 
intervjuaren kan av misstag till exempel ge en konstig blick som påverkar 
informantens svar. Informanten svarar då utifrån vad hen tror intervjuaren vill veta 
(Larsen 2009, s.27).  
 
5.4 Analys av datamaterial 
När intervjuerna var genomförda transkriberades ljudfilerna. Det innebär att de 
inspelade intervjuerna omvandlades till skrivna texter (Larsen 2009, s.101). När 
transkriberingsarbetet var genomfört påbörjades en reducering av datamängden 
vilket innebar att information som inte var relevant för frågeställningen togs bort, 
till exempel diskussioner om skolan (Larsen 2009, s.101). För att besluta vad som 
skulle reduceras bort användes tabellen över inre motivation samt yttre motivation 
som finns nedan. Utifrån den kunde relevant information plockas ut ur svaren som 
framkom vid intervjuerna.  
 
När transkriberingarna var reducerade analyserades materialet med syftet att 
identifiera mönster, samband och gemensamma drag eller skillnader mellan de olika 
intervjuerna (Larsen 2009, s.102). Det analyserades även utifrån studiens teoretiska 
perspektiv inre motivation respektive yttre motivation och vad de båda 
huvudsakligen visade på för motivation hos eleven – inre eller yttre motivation. 
Stycken som nämnde lärarnas upplevelser om att motivera eller arbeta med 
matematiska problem färgmarkerades i transkriberingarna för att se kategorier 
(Larsen 2009, s.102). Till exempel när frågan: ”vad anser du motiverar eleverna när 
man arbetar med matematiska problem?” ställdes till en lärare fick intervjuaren 
svaret: ”det som motiverar med matematiska problem är att de vill lösa uppgiften”. 
Utifrån detta och tabellen nedan kan det tolkas med att det är inre motivation läraren 
pratar om eftersom inre motivation betyder att eleven har en inre drivkraft.  
 
De färgmarkerade kategorierna i transkriberingen granskades för att se mönster på 
hur läraren upplevde arbetet med matematiska problem i matematik-
undervisningen. De kategorier som hittades var: vardagsnära problem, anpassade 



 

 11 

problem, beting, Lösa matematiska problem i grupp, tydliggöra målen och 
strategier och metoder.  
 
Sedan gjordes en sammanfattning av lärarnas upplevelser kring arbetet med 
matematiska problem för att motivera eleverna (se avsnitt 6.7).   
 
Tabell 1 på nästa sida visar aspekter av inre motivation respektive yttre motivation 
och skillnaden mellan dem. Utifrån tabellen har resultatet analyserats utifrån om 
lärarna pratar om inre eller yttre motivation. Detta för att enkelt urskilja vad för typ 
av motivation det handlar om.  
 
Tabell 1 – exempel på aspekter av inre respektive yttre motivation. Enheter som kodats i analysen.  
Yttre motivation Inre motivation 
Yttre mål - till exempel få höga betyg 
eller acceptans från andra. 

En inre drivkraft, till exempel vill stilla 
sin bildningstörst, känna glädje, 
stolthet.  Eleven tycker det är intressant 
och roligt att lära sig.  

Förekommer när det finns ett krav från 
omgivningen. Icke automatiskt. 

En automatisk funktion. 

Intresset hålls levande hos eleven 
genom att hen får yttre uppskattningar 
då hen klarar en aktivitet.  

Lärandet hålls levande genom elevens 
intressen. 

 
5.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om relevans och giltighet. Data som samlas in ska vara relevant 
för den frågeställning man har (Larsen 2009, s.80). Frågan för denna studien har 
utformats med hjälp av tidigare forskning och dess förklaring av begreppen 
motivation, matematiska problem, kreativitet, inre motivation och yttre motivation. 
Syftet med studien är att belysa hur lärare i årskurs 4-6 beskriver hur elever 
motiveras genom att arbeta med matematiska problem och därav är dessa begrepp 
relevanta för att belysa hur det kan motivera. 
 
Alla som läser detta arbetet ska kunna förstå det som beskrivs och sedan diskutera 
resultaten (Kihlström 2007, s.164). Larsen (2009, s.80–81) menar att med 
kvalitativa undersökningar är det enklare att försäkra sig om hög validitet jämfört 
med kvantitativa undersökningar. Om forskaren upptäcker att någon viktig detalj för 
frågeställningen saknas, kan ändringar ske under arbetets gång om man använder 
sig av en kvalitativ undersökningsform (Larsen 2009, s.80–81).  
 
Reliabilitet handlar om trovärdighet, exakthet eller precision (Kihlström 2007, 
s.164; Larsen 2009, s.81). Studiens undersökning ska vara tillförlitlig och noggrant 
genomförd (Larsen 2009, s.81). Det sätt som är vanligast för att undersöka 
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resultatens reliabilitet är att låta någon annan person undersöka om hen får samma 
resultat (Kihlström 2007, s.164).  
 
I intervjuer kan informanten påverkas av situationen och av intervjuaren och det kan 
ha betydelse för vad som sägs just där och då. Informanten kanske skulle ha sagt 
något annat en annan dag eller om intervjuaren varit en annan person. Reliabiliteten 
handlar också om att den information som samlas in ska behandlas på ett noggrant 
sätt (Larsen 2009, s.81). Informationen som samlades in behandlades genom 
ljudinspelningar på mobiltelefon där de lagrades tills examensarbetet var avklarat, 
och transkriberingarna lagrades på dator med lösenord. Alla intervjuer har 
analyserats vid olika tillfällen och i olika Word-filer så förvirring angående vilken 
informant som sade vad, inte skulle ske. Ett sätt att säkerställa hög reliabilitet är att 
hålla ordning på den data som samlas in vid intervjuerna så förvirring om vem som 
sade vad inte sker (Larsen 2009, s.81).  
 
5.6 Forskningsetiska principer 
Vid arbete med denna typ av studier finns ett antal forskningsetiska principer att ta 
hänsyn till. Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra huvudkrav vilka ska tas 
hänsyn till i forskningsarbetet. De fyra huvudkraven; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet presenteras nedan. 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska meddela deltagarna i undersökningen 
om dess roll i studien. Deltagarna ska även få kännedom om forskningens syfte. 
Informationskravet har tillgodosetts genom att samtliga utvalda deltagare för 
undersökningen har erhållit ett informationsbrev. I brevet finns även en förfrågan 
till den berörda om hen vill delta i undersökningen.  
 
Samtyckeskravet innebär att alla deltagande i undersökningen ska ha rätt att 
bestämma över sin medverkan. Deltagaren får själv bestämma om denne vill 
medverka. Deltagaren ska när som helst kunna avbryta sin medverkan i 
undersökningen.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som samlas in om de medverkande 
i studien ska vara hemliga för alla andra utom forskaren och personuppgifter ska 
förvaras så att det inte kan nå oberörda. I denna studie är deltagarna, skolan samt 
kommunen garanterade anonymitet. Detta framkommer också i informationsbrevet 
som skickats ut till samtliga deltagare. Genom att anonymisera deltagare, skola och 
kommun kan undersökningsdeltagarna inte identifieras.  
 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in genom undersökningen inte 
får användas i andra ändamål än forskning. Deltagarna blir tillfrågade om det finns 
intresse av att veta var forskningsresultaten kommer att publiceras. Detta krav 
uppfylls genom att deltagarna får veta var forskningsresultatet publicerats.  
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6. Resultat 
Nedan presenteras resultatet från intervjuerna utifrån de olika kategorierna som 
uppkom när transkriberingarna analyserades. Kategorierna som uppkom var: 
vardagsnära problem, anpassade problem, beting, lösa matematiska problem i 
grupp, tydliggöra målen och strategier och metoder.  
 
6.1 Vardagsnära problem 
Några lärare pratade om att de ansåg att vardagsnära problem som kunde kopplas 
till vardagen var viktig för att öka elevernas motivation, och då främst deras inre 
motivation. Genom att arbeta med problem som eleverna känner till och är bekanta 
med så känner de att de klarar av att lösa problemen både i skolan och i samhället 
om/när problemet väl dyker upp.  Det känns meningsfullt för eleverna.  
 
En lärare pratade om att hen arbetade med att ge eleverna matematiska problem som 
kan kopplas till vardagen och som är skräddarsydda efter varje elevs kunskapsnivå. 
Detta skulle då öka elevernas inre motivation eftersom de känner att de klarar av det 
i både skolan och i samhället när problemet dyker upp.  
 

Man pratar ju mycket om vardagsnära problem. Att de liksom kan relatera 
till det. Men det kan också bli lite för enkelt och simpelt (Lärare 2). 

 
En annan lärare pratade om att det finns en fördel i att plocka problem från elevernas 
vardag och göra till matematiska problem eftersom det är något eleverna känner igen 
och kan relatera till. Detta bidrar till elevernas inre motivation när de känner att de 
klarar av att lösa matematiska problem och sedan använda sig av kunskaperna i 
vardagen.  

 
Kanske inte saker som de kanske aldrig har upplevt. Då blir det väldigt svårt 
att ta på det, utan vardagliga saker som man kan göra problemlösning av. 
Som de kan relatera till (Lärare 3).  

 
En tredje lärare pratade om att man motiverar eleverna genom att variera 
undervisningen – att både arbeta med arbetsboken i matematik, matematiska 
problem, matematikspel och så vidare. När eleverna arbetar med matematiska 
problem blir de motiverade när det är ett problem de kan knyta an till och upplever 
meningsfullt. Att det är ett problem de kan använda sig av i vardagen ökar den inre 
motivationen hos eleverna.  
 

Om det är något de kan anknyta till och upplever meningsfullt. Något som 
kan användas i vardagen. Sådana typer av problem gör eleverna mer 
motiverade (Lärare 4).  
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6.2 Anpassade problem 
Några lärare pratade om att man kan öka den inre motivationen hos eleverna om 
man anpassar de matematiska problemen utifrån varje elevs förutsättningar. Detta 
eftersom alla elever ligger på olika nivå kunskapsmässigt. Anledningen till att man 
väljer att anpassa de matematiska problemen utifrån varje elevs kunskapsnivå, är för 
att de då känner att de klarar av att lösa problemen. När de klarar av att lösa 
problemen – ökar den inre motivationen hos eleven. Det tillfredsställer eleven. 
Skulle problemet vara för svårt för eleven att lösa och att hen slutligen inte klarar av 
det – minskar den inre motivationen och eleven känner sig misslyckad.  
  
En lärare pratade om att öka den inre motivationen hos eleverna genom att anpassa 
undervisningen för alla elever och deras förutsättningar. Eleverna får matematiska 
problem som är skräddarsydda för var och en. På så vis ska de förhoppningsvis klara 
av att lösa problemet på egen hand och då ökar den inre motivationen hos eleven.  
 

Det är lagom utmaning som motiverar. Det får inte vara för svårt och inte för 
lätt. För en del ska det vara precis på gränsen till svårt. Det bästa är ju att 
hitta uppgifter som du kan variera så att det kan vara både svårt och enkelt 
(Lärare 2). 

 
En annan lärare pratade om att de matematiska problemen måste anpassas för alla 
elever då de ligger på olika nivå kunskapsmässigt. Läraren beskriver att man kan till 
exempel ha matematiska problem i nivå 1,2 och 3 och att eleverna då får ett problem 
att lösa utifrån deras kunskapsnivå. Detta för att läraren vill att alla elever ska lyckas 
och känna sig tillfredsställda och på så vis öka den inre motivationen. Denna lärare 
brukar till exempel göra ett smörgåsbord där eleverna själva får välja ett problem att 
lösa utifrån sin egen förmåga. Då är det elevens uppgift att veta sina kunskaper och 
förhoppningsvis väljer de ett problem de kan lösa och på så vis öka den inre 
motivationen.  

 
Ibland kan jag göra ett smörgåsbord så kan de själva gå fram och titta och 
välja vad de vill jobba med. De känner ganska på en gång om de kommer 
behärska det eller inte. Då kan man göra ett smörgåsbord av lite olika 
problemlösningsuppgifter och det brukar de uppskatta. Då får de själva 
reflektera över vad de kan och känner sig aldrig utmålad att de inte kan 
(Lärare 4).  

 
En tredje lärare pratade om att de matematiska problemen måste vara på rätt 
kunskapsnivå för den enskilda eleven. Det för att det ska öka den inre motivationen 
hos eleven. Om problemet är för svårt för eleven att lösa tappar eleven motivationen 
men är problemet för enkelt tappar eleven också motivationen.  
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Det gäller väl att inte göra problemen för svåra och hitta rätt nivå på dem. 
För är det för svårt så försvinner motivationen direkt. Är det för enkelt så 
försvinner motivationen också. Det måste passa (Lärare 4). 

 
6.3 Beting 
Ett par lärare pratade om att de arbetade med att ge eleverna en slags ”morot”, så 
kallat beting, för att öka elevernas yttre motivation. Elevernas yttre motivation ökas 
genom till exempel yttre faktorer som högre betyg, en belöning i form av rolig 
aktivitet och så vidare.  
 
En lärare pratade om att hen arbetade mycket med att öka elevernas yttre motivation 
genom att ge eleverna ett beting, en ”morot”. Som exempelvis att ge eleven en 
matematisk uppgift att genomföra med villkoret att hen sedan får göra något roligare 
i dennes ögon, som till exempel att spela något spel.  
 
En annan lärare pratade om att hen arbetar med något som kallas för tårtprov vilket 
innebär att hela klassen gör ett matematikprov och om de tillsammans kommer över 
ett visst antal poäng, bjuder läraren på tårta. Om de inte klarat poängmålet får alla 
elever varsin individuell läxa beroende på vad den enskilde eleven behöver träna på. 
En månad senare görs provet om och prestationen vid det andra provet slås ihop med 
det första provet och kommer de då över poängmålet, bjuds de på tårta. På så vis 
bidrar läraren med att förstärka den yttre motivationen hos eleverna eftersom de 
sporras av tårtan.  
 

Jag tycker de fyra räknesätten är otroligt viktiga att kunna. Då kör jag något 
som heter tårtprovet. Man gör ett prov och om hela klassen kommer över 20 
poäng får de en läxa av mig med vad de behöver öva mer på och så vidare. 
Alla får då olika läxor. Efter en månad görs provet om igen och då har man 
haft chansen att träna och greja. Det här är föräldrarna medvetna om så de 
hjälper till. Prestationen vid det andra provet slås ihop med det första så har 
man haft fel på första men rätt på andra så får man fortfarande rätt liksom. 
Jag ser det som repetition. Det är det enda riktiga matteprovet jag lägger 
under året för det är där jag anser att det är viktigt att kunna de fyra 
räknesätten. Sen tycker inte jag att man behöver testa av allting (Lärare 5).  

 
6.4 Lösa matematiska problem i grupp 
Ett par lärare pratade om att lösa matematiska problem i grupp. Detta för att 
förhoppningsvis öka elevernas inre motivation, men i annat fall inte påverka den 
inre motivationen alls. Ofta formas grupperna om sådana att någon elev är svagare 
i matematikämnet och en annan är starkare i matematikämnet. Då får den starkare 
eleven möjlighet att förklara och om den svagare eleven förstår förklaringen, ökar 
den inre motivationen.  
 
En lärare pratade om att variation är viktigt för att motivera eleverna. När man 
arbetar med matematiska problem är det nöten som ska knäckas som är motiverande 
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för eleverna. När de lyckas knäcka nöten, ökar det den inre motivationen hos 
eleverna. Läraren ger exempel på att eleverna även kan arbeta med matematiska 
problem i grupp om 3–4 stycken elever och då får de möjlighet att diskutera och 
visa på olika lösningar. Detta kan antingen öka den inre motivationen hos 
eleven/eleverna eller inte påverka den inre motivationen alls.  
 
En annan lärare pratade om att hen till exempel placerar eleverna i grupp om två där 
den ena eleven är starkare i matematikämnet medan den andra är svagare i 
matematikämnet. På så vis får de hjälpa varandra och den elev som är starkare och 
får förklara sin lösning ökar sin inre motivation medan den svagare eleven antingen 
ökar sin inre motivation eller inte påverkar motivationen alls. Detta beror på om hen 
förstår förklaringen och lösningen.  
 
6.5 Tydliggöra målen 
Ett par lärare pratade om att det är viktigt att tydliggöra målen för eleverna och då 
ökar den yttre motivationen. Genom att veta vad målet är gör det lärandet tryggt och 
lustfyllt för eleven.  
 
En lärare pratade om att hen arbetade mycket med att tydliggöra målen för eleverna. 
På så sätt ökar den yttre motivationen hos eleverna men det gör även undervisningen 
lustfylld och trygg, så den aspekten ökar den inre motivationen hos eleverna.  
 

Om eleverna vet var målet är, ska de förhoppningsvis förstå var de själva 
befinner sig och då få syn på sin egen process (Lärare 1). 

 
En annan lärare pratade om att synliggöra målet med de matematiska problemen för 
eleverna. Det ska då öka den yttre motivationen hos eleverna.  
 
6.6 Strategier och metoder 
Ett par lärare pratade om att ge eleverna strategier och metoder att använda när de 
ska lösa de matematiska problemen. Detta ska då öka elevernas inre motivation 
eftersom de då ska ha möjligheten att lösa uppgiften och glädjas i det.  
 
En lärare pratade om att när eleverna arbetar med matematiska problem vill de lösa 
uppgifterna och genom att ge eleverna olika strategier och metoder att använda 
klarar de av att lösa uppgifterna. När eleven känner att de kan lösa uppgiften och 
glädjen i att lösa den, ökar det elevens inre motivation.  
 

Det som motiverar dem i problemlösning är för mig att de vill lösa uppgiften 
(Lärare 1). 
 
Motivation på problemlösningslektioner tror jag är att de är stolta att de vet 
vad strategier är. De vet liksom hur de ska prata med varandra och visa andra 
(Lärare 1). 
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En annan lärare pratade om att hen arbetar med något som kallas för lärandegropen. 
Läraren upplevde förut att så fort eleverna hamnade vid ett problem ropade de på 
hjälp från läraren men efter att de introducerat lärandegropen ser arbetsprocessen 
annorlunda ut. Om eleverna hamnar i en grop ska de kämpa, tänka igen och ta hjälp 
av andra innan man ber läraren om hjälp. När eleverna sedan kommer ur gropen är 
de otroligt nöjda och har på så vis ökat sin inre motivation.  
 

Förut upplevde vi att så fort eleverna hamnade vid ett problem så ropade de 
på hjälp av oss lärare men nu har vi introducerat sedan tre år sedan 
lärandegropen. Att om man hamnar i en grop, får man lov att kämpa, tänka 
igen och ta hjälp av andra eller andra saker innan man ber om hjälp av fröken. 
När man kommit upp ur denna grop så är eleverna otroligt nöjda och då har 
man gjort en ansträngning. Vi har elever som sällan jobbar ensamma. 
Eleverna jobbar tillsammans, det spelar ingen roll med vem (Lärare 5).  

 
 
6.7 Kort sammanfattning 
Här följer en kort diskussion kring de kategorier som hittades i analysarbetet av 
intervjuerna. Kategorierna nämns ovan i resultatavsnittet.  
 
Det finns inget entydigt svar genom alla lärare utan det varierar väldigt mycket bland 
lärarnas arbetssätt när det kommer till att använda matematiska problem för att 
motivera eleverna. Den röda tråd som ändå finns är att alla lärare lutar sig mot såväl 
inre som yttre motivation.  
 
De yttre motiveringsfaktorerna de intervjuade lärarna arbetade med var bland annat 
att ge en morot och tydliggöra målen. Till exempel arbetade lärare 2 med att ge 
eleverna en matematisk uppgift att genomföra med villkoret att de sedan får göra 
något roligare efteråt, som att spela ett spel. Lärare 5 arbetade med ett så kallat 
tårtprov där eleverna fick en tårta om de klarade en viss poänggräns på provet. 
Lärare 1 och 4 arbetade med att tydliggöra målen med de matematiska problem de 
arbetade med genom att förklara för eleverna inför varje lektion. 
 
De inre motivationsfaktorerna de intervjuade lärarna arbetade med var bland annat 
att arbeta med matematiska problem från vardagen, variation av matematik-
undervisningen, anpassade problem efter varje elevs kunskapsnivå och att ge 
eleverna en metod/strategi att använda vid arbete med matematiska problem. Lärare 
2, 3 och 4 arbetade med matematiska problem som kunde kopplas till vardagen och 
det för att de ansåg att det var något de lätt kunde känna igen och använda i vardagen. 
Lärare 3 och 4 arbetade med att variera matematikundervisningen, att både arbeta i 
matematikboken, med matematiska problem, matematikspel och så vidare. De ansåg 
att variation är en viktig del för att motivera eleverna. Lärare 2, 3 och 4 arbetar med 
att anpassa de matematiska problemen efter varje elevs kunskapsnivå. Det är för att 



 

 18 

det matematiska problemet måste vara på lagom nivå så att eleven klarar av att lösa 
det och känna att hen klarar av det. Lärare 1 arbetade med att ge eleverna metoder 
och strategier att ta till när det är svårt och när de ska lösa matematiska problem.  
 
 

7. Diskussion 
I det här avsnittet återfinns en metoddiskussion som tar upp metodens styrkor och 
svagheter. Därefter följer en resultatdiskussion som tar upp studiens resultat och 
vilka slutsatser som kan dras utifrån dessa.  
 
7.1 Metoddiskussion 
Genom en kvalitativ metod besvarades studiens frågeställningar. Datainsamlingen 
skedde med hjälp av intervjuer och resultatet togs fram genom analyser utifrån 
matematiska problem, inre motivation och yttre motivation.  
 
Att använda en kvalitativ metod har både fördelar och nackdelar. En nackdel är det 
låga antalet informanter som gör det omöjligt att göra generaliseringar. En fördel är 
att forskaren har möjlighet att komma närmare informanterna och få en djupare 
insyn i deras tankar. Därför var denna metod lämplig för den här studien eftersom 
studiens syfte är att undersöka lärares upplevelser av att använda matematiska 
problem för att motivera eleverna i matematikämnet för årskurs 4–6. Med fördel 
hade denna studie kunnat kompletterats med fler intervjuer och lektions-
observationer för att få en djupare bild. Genom intervjuerna kanske man får svar 
från lärarna som kanske inte alls stämmer överens med verkligheten som sker i 
undervisningen.  
 
En annan nackdel med studien är att intervjueffekten kan ha inträffat under 
intervjuerna. Det innebär att informanten kan ha svarat utifrån vad hen trott att 
forskaren ville höra. För att minska risken för detta skapades en intervjuguide (se 
bilaga 1). Intervjufrågorna skapades för att vara öppna och inte ledande frågor. En 
annan fördel med studien är intervjuguiden eftersom den formats utifrån studiens 
syfte och frågeställningar, vilket säkerställer resultatet. Intervjuguiden bidrog även 
till att fokus under intervjuerna låg på studiens syfte och det ökar studiens validitet 
(Larsen 2009, s.80).  
 
Studiens validitet är starkt knuten till studiens reliabilitet. Reliabilitet innebär att 
studien är tillförlitlig (Larsen 2009, s.81). För att stärka studiens reliabilitet har 
tillvägagångssätten för hur resultatet samlats in och analyserats beskrivits på ett så 
utförligt sätt som möjligt i metodavsnittet (se avsnitt 5).  
 
En nackdel med studien är urvalet. Tanken från början var att urvalet skulle ske 
enligt geografisk belägenhet men på grund av få intresserade kontaktades andra 
skolor i en annan del av landet. Där var fem stycken informanter intresserade att 
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delta i studien. Det låga antalet informanter kan även ses som en nackdel. Detta 
medför att resultaten inte kan sägas spegla hela populationen.  
 
När provintervjun genomfördes upptäcktes att formuleringarna av frågorna behövde 
formuleras om på grund av otydlighet. Detta för att informanten lättare skulle förstå 
vad som efterfrågades med frågan.  
 
Under arbetets gång har syfte och frågeställningar formulerats om då de varit oklara. 
Bakgrundsavsnittet har även justerats lite då forskaren insåg att vissa källor fattades 
för att förstå resultatet.  
 
7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med den här studien har varit att undersöka lärares upplevelser av att använda 
matematiska problem för att motivera eleverna i matematikämnet för årskurs 4–6. 
Detta har gjorts utifrån fokus på inre motivation och yttre motivation som teori. 
Studien har sin utgångspunkt i ett lärarperspektiv. För att ta reda på lärarnas 
upplevelser av att använda matematiska problem för att motivera eleverna 
genomfördes fem stycken intervjuer med lärare. Dessa intervjuer transkriberades 
och analyserades sedan. Nedan följer en diskussion med studiens resultat mot 
tidigare forskning för att ge en djupare förståelse för vad som framkommit i 
intervjuerna och den efterföljande analysen. 
 
7.2.1 Lärares upplevelser   
Några lärare pratade under intervjuerna om att matematiska problem från vardagen 
ökar den inre motivationen hos eleverna. De menade att det ökar den inre 
motivationen eftersom det är något de känner igen och kan relatera till. Till att börja 
med – för att en matematisk uppgift ska uppfattas som ett problem måste 
problemlösaren vilja lösa problemet och därmed ha motivationen. Detta ska göras 
utan att eleven känner till hur problemet ska lösas (Taflin 2007, s.21). När lärarna 
pratar om den inre motivationen hos eleverna betyder det att eleverna har en inre 
drivkraft som hålla levande genom elevens egna intressen (Andersson 2017, s.46–
47). Gagné & Deci (2005, s.353) menar att eleverna får ett syfte med aktiviteten om 
det skapas matematiska problem från vardagliga problem som eleven kan stöta på. 
Det finns då ett mål med varför de ska lära sig att lösa just det problemet, eleverna 
känner tilltro till sin prestation och det visar sig i studieresultaten (Gagné & Deci 
2005, s.353). Eriksson m.fl. (2018) menar i stället att eleverna kan ha svårt att känna 
igen matematiken i de vardagssituationer som diskuteras och då inte är säkra på när 
det är lämpligt att använda kunskap baserad på sådana situationer och när sådan 
kunskap bör ignoreras. Tidigare forskning har visat att tillit till vardagliga exempel 
kan orsaka förvirring över vad som räknas som matematik i skolan (Eriksson m.fl. 
2018). Alltså finns det delade meningar kring om det är bra eller inte att skapa 
matematiska problem utifrån vardagssituationer. Själv anser jag att det oftast inte är 
bra att ge eleverna matematiska problem som är skapta utifrån vardagssituationer. 
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Det på grund av att eleven kan bli förvirrad över vad som räknas som matematik i 
skolan. Ibland kan såklart matematiska problem utifrån vardagssituationer vara bra, 
men gör det inte till en vana.  
 
Några lärare säger att de matematiska problemen måste anpassas efter varje elevs 
kunskapsnivå för att det ska öka den inre motivationen hos eleven. Att problemet 
måste vara på lagom nivå för varje enskild elev. Någon lärare har då använt sig av 
ett så kallat smörgåsbord där eleverna själva får välja ett problem utifrån vad de 
känner att de klarar av. Som tidigare nämnt måste ett matematiskt problem ge eleven 
motivationen och lusten att vilja lösa det, utan att känna till hur det ska lösas (Taflin 
2007, s.21). När eleven löser ett matematiskt problem ska hen utveckla kreativitet 
vilket innebär att eleven ska komma med egna idéer på hur uppgiften kan lösas, fatta 
lämpliga beslut som för arbetet framåt och göra generaliseringar men 
problemlösning ska även vara en utmanande tankeverksamhet (Taflin 2007, s.21; 
Lince 2016, s.208). Frågan är om detta smörgåsbord ger eleven en utmaning. Det 
beror såklart på vad eleven väljer för problem att lösa men om hen väljer ett enkelt 
problem som är för enkelt kommer inte det göra något med motivationen, och väljer 
eleven ett för svårt problem kommer det inte heller göra något med motivationen. 
För att en elev ska behålla motivationen inom matematikämnet måste pedagogen 
bestämma realistiska mål. Att ha låga mål behöver inte vara ett tecken på bristande 
ambition utan det kan vara ett sätt att skydda sig mot misslyckanden. Med 
misslyckanden kommer också bristande motivation (Jenner 2004, s.44–45). För att 
eleven ska fortsätta känna sig motiverad får hen alltså inte ta ett för svårt problem 
att lösa. För om eleven misslyckas med problemet brister motivationen. Därför anser 
jag att det vore bättre att läraren ger eleverna problem utifrån deras förmåga, och 
inte att eleverna själva väljer problem. Även fast det är bra att eleverna försöker se 
sin egen förmåga och kunskapsnivå, gör det inget med elevens motivation om hen 
inte väljer rätt matematiskt problem. 
 
 

7.2.2 Organisering av undervisningen för att möjliggöra motivation 
Några lärare arbetar med att ge eleverna ett beting, en morot, för att genomföra 
matematiska problem. Till exempel att ge eleven ett matematiskt problem att lösa 
med villkoret att hen sedan får göra något roligare i dennes ögon, som till exempel 
spela spel. En annan lärare motiverar eleverna yttre genom att tydliggöra målen. Här 
finns för det första en yttre motivation att lösa problemet (Gagné & Deci 2005, 
s.334–335). Deci & Ryan (2000, s.60) och Gagné & Deci (2005, s.346–347) menar 
dock att den yttre motivationen är en väldigt viktig del av motivationen eftersom 
aktiviteter som eleven genomför är oftast kopplade till den yttre motivationen och 
inte den inre motivationen. Gagné & Deci (2005, s.346–347) poängterar också att 
den yttre motivationen ger nämnvärt högre resultat vid övningar där det egna 
intresset inte är relevant.  
 



 

 21 

För att en matematisk uppgift ska uppfattas som ett matematiskt problem måste 
eleven ha motivationen och viljan att lösa problemet utan att känna till hur det ska 
lösas (Taflin 2007, s.21), alltså ses inte dessa uppgifter där beting ges som 
matematiska problem.  
 
En tredje lärare arbetar med något som hen kallar för tårtprov vilket innebär att hela 
klassen gör ett matematikprov och om de tillsammans kommer över ett visst antal 
poäng, bjuder läraren på tårta. Om de inte kommer över poänggränsen då, får de 
göra om provet efter en månad och då slås poängen ihop från första och andra provet. 
Kommer de då över poänggränsen, får de en tårta. Här får eleverna en morot (tårtan) 
för att genomföra provet och det är yttre motivation de drivs av då. Det är dock som 
nämns ovan, aktiviteter som eleven genomför är oftast kopplade till den yttre 
motivationen och inte den inre motivationen (Deci & Ryan 2000, s.60; Gagné & 
Deci 2005, s.346–347). Den yttre motivationen ger högre resultat när eleven inte har 
ett eget intresse. Skaalvik & Skaalvik (2016, s.58–59) menar även att lärarna i 
grundskolan bör försöka skapa en inre motivation hos eleverna eftersom det är den 
starkaste drivkraften man kan tänka sig i skolarbetet. Att eleverna får en tårta när de 
kommer över en viss poänggräns kanske är ett bra arbetssätt. Om en elev till 
exempel inte tycker om att göra skriftliga prov eller inte kan presentera i sådana, 
kanske det är ett bra sätt att ge ett beting för att eleven ska genomföra momentet. 
Samtidigt som några forskare säger att den yttre motivationen ger högre resultat vid 
övningar där det egna intresset inte finns, säger andra forskare att den inre 
motivationen spelar roll för elevernas inlärning och resultat och att fokus bör ligga 
på att stärka den inre motivationen – att den inre motivationen är den starkaste 
drivkraften i skolarbetet.  
 
En lärare ger exempel på att eleverna kan arbeta med matematiska problem i grupp 
om 3–4 stycken elever och på så vis få möjlighet att diskutera och visa på olika 
lösningar. En annan lärare arbetar med matematiska problem i grupp genom att 
placera en svag elev tillsammans med en stark elev (med svag och stark menas 
ämneskunskaperna). Då får de starka eleven möjlighet att förklara sin lösning för 
den svaga eleven och försöka få den andra eleven att förstå hur hen tänkt i 
uträkningen. Dessa lärare menar att dessa arbetssätt ökar elevernas inre motivation. 
Den elev som klarade att lösa problemet hade en inre motivation eftersom hen kände 
glädje i att förstå och klara uppgiften (Deci & Ryan 2000, s.56). Denna matematiska 
uppgift uppfattades som ett matematiskt problem hos eleven eftersom hen var 
motiverad att lösa problemet och då inte vetat hur det skulle lösas utan kreativt 
kommit fram till det (Taflin 2007, s.21). Den elev som inte klarade att lösa 
problemet kände sig förmodligen nedslagen av det faktum att hen inte klarade att 
lösa det själv utan fick sätta sig med en annan elev som skulle förklara. Om den elev 
som löst problemet förklarat på rätt sätt så hen förstår, kan det öka den inre 
motivationen även hos den eleven. Men om den svaga eleven fortfarande inte 
förstår, kommer förmodligen den inre motivationen att minska. Song & Grabowski 
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(2006, s.446–447) menar dock att denna typ av gruppindelning är bra för elevens 
målorientering. Samtidigt ska problemlösning vara en utmanade tankeverksamhet 
hos eleven (Taflin 2007, s.21).  
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Bilaga 1 – Intervjuguiden 
 
Informera respondenten om hur intervjun är upplagd, vad som är studiens syfte 
och de forskningsetiska frågorna.  
 
Bakgrundsfrågor 

• Utbildning 
• Arbetslivserfarenhet 
• Vad undervisar du i för klass?  

 
Forskningsfrågor 

• Vad är motivation för dig?  
• Anser du att motivation är viktigt för elevernas lärande och i så fall varför?  
• Hur arbetar du för att motivera eleverna?  
• Vad anser du motiverar eleverna när man arbetar med matematisk 

problemlösning? 
• Hur arbetar du med matematisk problemlösning för att motivera eleverna?  

 
 
Lathund följdfrågor:  
Berätta mer 
Hur menar du då?  
Varför känner/tänker du så?  
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
 

 
 
Information om intervjustudie: Lärarens syn på elevers 
motivation inom matematikämnet 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Hej!  
Mitt namn är Lina och jag läser min sista termin på grundlärarprogrammet årskurs 
4–6 vid Högskolan Dalarna. Detta innebär att det har blivit dags för mig att 
genomföra den sista delen av mitt examensarbete. Syftet med mitt examensarbete är 
att ta reda på hur lärare anser att matematikundervisningen bör utformas för att skapa 
motivation hos eleverna. Tidigare forskning visar att elevers motivation kan påverka 
deras engagemang och lust att lära, och därav även deras resultat inom ett ämne.  
 
Datainsamlingen till denna studie kommer att ske med hjälp av intervjuer som 
dokumenteras med ljudinspelning. Jag önskar intervjua matematiklärare som 
undervisar i årskurs 4-6. Det som förväntas av Dig som blir intervjuad är att Du ska 
besvara cirka ett antal frågor om hur Du upplever att matematikundervisningen bör 
utformas för att skapa motivation hos eleverna. Intervjun beräknas ta max 60 
minuter.  
 
Det är endast jag och min handledare som kommer ha tillgång till informationen. 
Varken namn på informanten, skola eller kommunen där skolan ligger kommer att 
nämnas i uppsatsen, vilket gör att ingen individ kan identifieras. När uppsatsen är 
godkänd kommer allt material raderas. Du som deltagit i studien kommer att 
informeras om när arbetet är klart och få möjlighet att ta del av resultaten.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Det insamlade materialet kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
 
Lämna underskrivet brev till mig när vi ses för intervjun.  
 
Tack på förhand 
Med vänliga hälsningar, Lina Johansson 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  
 
Student   Handledare 
Lina Johansson  Jonas Jäder 
Telefonnummer:   Telefonnummer:  
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Mail:   Mail: 

Jag samtycker till delta i undersökningen: JA   NEJ 
 

Ort och datum: __________________________________________________  

Underskrift: ________________________________________ 
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