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Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om elevens egen uppfattning om deras 
motivation för matematikämnet förändras genom att införa fler problemlösningsuppgifter i 
undervisningen. Undersökningen genomfördes under vår praktik som var sju veckor i en 
grupp på 17 elever i årskurs 9. Vi införde en problemlösningsuppgift som inledning på tio 
matematiklektioner. Vi använde oss av enkät vid två olika tillfällen för att se om elevernas 
uppfattning om deras motivation förändrats. Resultatet visade att problemlösningsuppgifterna 
gjorde matematikämnet roligare. Den slutsats vi kan dra av detta är att man bör införa fler 
problemlösningsuppgifter i matematikundervisningen eftersom undersökningen visade att 
problemlösning kan öka motivationen. 
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Under vår utbildningstid då vi under praktik och fältstudier varit ute på skolor har vi lagt 
märke till att ett stort antal elever upplevt matematiken som meningslös och tråkig. De menar 
att de aldrig kommer att ha användning för de kunskaper de fått. 
 
Kan det vara arbetssättet som orsakar känslan av meningslöshet? De skolor där vi varit följer 
läraren bokens upplägg och har genomgångar inför nya moment. Till varje moment finns ett 
antal övningsexempel med given lösningsmanual som går att följa kapitlet ut.  De få problem-
lösningsuppgifter som finns i läromedlen är oftast frivilliga för eleverna att lösa. 
Matematikundervisningen är med andra ord styrd av boken och dess upplägg. Kan det vara så 
att utmaningen kanske försvinner här och därmed motivationen? 
 
Läroplan och kursplan talar om matematikuppgifter med vardagsanknytning och problem-
lösning men i läromedlen finns endast ett fåtal sådana. Vi tror att motivationen för ämnet kan 
öka om man inför fler problemlösningsuppgifter i matematikundervisningen.  Unenge citerar 
Polya: 
 

En matematiklärare har stora möjligheter. Om han fyller ut sina tilldelade timmar med att 
drilla elever i rutinoperationer dödar han deras intresse, lägger han hinder i vägen för deras 
intellektuella utveckling och försitter sina möjligheter. Men om han utmanar elevernas 
nyfikenhet genom att ge dem problem som är anpassade efter deras kunskaper och hjälper 
dem att lösa problemen med stimulerande frågor kan han ge dem smak för och färdigheter i 
självständigt tänkande. (Unenge 1991, s 148) 

 
 
/lUDQGH�RFK�PDWHPDWLN�
�
Malmer (1996) säger att kunskapsprocessen sker från det konkreta till det abstrakta och att det 
är viktigt att matematikinlärningen upplevs som meningsfull. Hon menar vidare att eleverna 
skall erbjudas möjlighet att lära sig matematik grundat på förståelse.  
 
Ahlberg (1995) skriver om Piagets teori om kunskap och lärande, att kunskapen är uppbyggd 
av tankestrukturer. Genom våra handlingar och vårt tänkande uppkommer en mängd 
transformationer av våra tankestrukturer. De reversibla transformationerna är viktigast, vilket 
innebär att de kan förlöpa i omvänd riktning. När ett barn tänker reversibelt kan det utföra 
konkreta eller abstrakta operationer, och barnet förstår då till exempel att volymen av en 
vätska i ett glas inte är beroende av glasets form. För att förtydliga innebär detta att barnet kan 
se att det är samma mängd vatten i ett glas som är lågt och brett om man häller över vattnet i 
ett smalare och högre glas, fastän vattennivån i det smalare glaset kommer högre upp. Att 
barnet tänker reversibelt kan till exempel innebära att det kan återvända till utgångspunkten i 
en påbörjad tankegång, vilket enligt vårt sätt att se är en förutsättning för lösande av 
problemlösningsuppgifter i matematiken. Ahlberg skriver att vid omkring sju års ålder uppnår 
barn denna förståelse enligt Piaget och inte förrän barnen kan utföra reversibla 
transformationer kan de tillägna sig matematisk förståelse. Ahlberg säger vidare att lärande 
betraktas som en kontinuerlig förståelseakt i en undervisning som grundas på ett 
konstruktivistiskt synsätt. Eleverna ska således inte ta emot en förutbestämd kvantitet 
matematisk kunskap utan få tillfälle att upptäcka och undersöka undervisningsinnehållet. 
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Läraren ska vara medveten om de svårigheter eleverna möter, och undervisa så att de får en 
sammanhängande begreppslig förståelse för matematik. 
 
Ahlberg (1995) skriver om Alan Schoenfeld och Frank Lester som forskat om matematisk 
problemlösning. De säger att många faktorer har betydelse för elevers problemlösnings-
förmåga. Goda ämneskunskaper räcker inte för att en elev ska kunna tänka matematiskt. 
Något som är viktigt är flexibilitet i tänkandet och förmågan att utnyttja den befintliga 
kunskapen effektivt. Även elevernas syn på sig själva, uppgiften, situationen och matematiken 
är avgörande för hur de går tillväga när de löser matematiska problem. En avgörande 
betydelse har också elevernas metakognitiva förmåga, vilket enligt Schoenfeld och Lester kort 
kan beskrivas som människors förståelse av det egna tänkandet. 
 
Enligt Illeris (2001) är lärande en helhetsprocess som direkt eller indirekt omfattar en social 
samspelsprocess och en inre psykisk tillägnelseprocess som två integrerade funktioner. 
Samspelsprocessen består till exempel i att läraren berättar och att eleven lyssnar och kanske 
också ställer vissa fördjupande frågor. Den psykiska processen pågår hela tiden i elevens inre 
och innebär att eleven mottar lärarens redogörelse och försöker integrera den i sin förståelse, 
det vill säga att det läraren berättar relateras till de kunskaper och insikter som eleven redan 
tidigare tillägnat sig på området ifråga. Den inre psykiska processen består alltså i att lärarens 
redogörelse mottas och integreras, vilket kan försiggå på olika sätt och med olika 
känsloanknytningar. Vidare menar Illeris att allt lärande består av tre samtidiga och 
sammanflätade dimensioner, vilka är: en kognitiv innehållslig dimension, en psykodynamisk 
känslo-, attityd- och motivationsmässig dimension samt en social och samhällelig dimension. 
Slutsatsen vi drar utifrån detta är att elevens bakgrund och tidigare erfarenheter har stor 
betydelse vad gäller inlärningsprocessen och hur eleven kan uppnå en förståelse av 
matematiken. 
 
På uppdrag av Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd har en undersökning gjorts i 40 
kommuner med avseende på hur lusten att lära matematik väcks och hålls vid liv i grund-
skolor och vuxenutbildningar. Nämnden har använt sig av enkätundersökning, observationer 
och elevintervjuer. Lundqvist (2003) presenterar resultatet i Skolverkets rapport 221 (2003). 
Rapporten behandlar bland annat behovet av begriplighet i matematiken. Innehållet måste 
kännas relevant och begripligt för att eleverna skall erhålla ny kunskap. För att förstå och se 
glädjen med den abstrakta matematiken behövs konkreta upplevelser och praktiska 
tillämpningar. Här tror vi att inslag av problemlösning kan vara en metod att konkretisera 
ämnet. Vidare framgår i rapporten behovet av varierad undervisning. ”Variation, flexibilitet 
och att undvika det monotona i undervisningen är viktig för lusten att lära.” (s 30). Detta 
gäller såväl läromedel, innehåll och arbetssätt. Ingen individ lär sig på samma sätt. Elever har 
beskrivit en undervisning med gemensamma samtal som positivt. Där får de vara aktiva och 
diskutera lösningar. Problemlösning med gruppdiskussioner var enligt rapporten ett annat 
populärt inslag i matematikundervisningen. �
 
 
9DG�lU�PRWLYDWLRQ"�
 
Motivation är det som orsakar aktivitet hos individen, det som håller aktiviteten vid liv och 
som ger den mål och mening skriver Imsen (1988). Motivation är det centrala när det gäller 
att förstå mänskligt beteende. Man skiljer också på inre och yttre motivation. Imsen menar att 
inre motivation är när en elev gör något utifrån inre drivkraft och intresse, att en aktivitet är 
rolig och upplevs meningsfull för eleven. Yttre motivation betyder att eleven utför aktiviteten 
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för att uppnå ett mål. När en elev pluggar inför ett prov enbart för att få bra betyg för att 
kunna studera vidare, kan man tala om yttre motivation. Ett annat exempel är när ett barn blir 
lovat belöning om det äter upp sin mat. 
 
Giota (2001) definierar begreppet motivation som elevernas egna mål med att gå i skolan. 
Hon beskriver också inre och yttre motivation. Inre motivation innebär att eleverna kan ha 
både långsiktiga och kortsiktiga mål. Elever som strävar efter att uppnå personligutveckling, 
förbättra kunskaper och kompetenser är de som är inre motiverade med kortsiktiga mål. 
Exempel på mer långsiktiga mål är att gå i skola för att få arbete, bli självständig och leva ett 
gott liv. Yttre motiverade elever benämns ofta som prestationsorienterade vilket innebär att de 
går i skola för att det är obligatoriskt, för att föräldrarna vill det och för att uppfylla de krav 
lärare, föräldrar och arbetsmarknad ställer på dem.  
 
Även i Skolverkets rapport 221 (2002) redogör man för begreppet motivation som en strävan 
mot ett personligt mål, en riktning mot något som känns angeläget för den enskildes liv och 
utveckling nu och i framtiden. 
 
Adler (1996)� beskriver barns motivation som starkt sammankopplad med såväl kognitiv 
färdighet som emotioner, känslor. Genom lust och nyfikenhet stimuleras inlärning. Adler 
menar vidare att det ställer stora krav på pedagogen att finna den inre motivationen hos 
barnet. Drivkraften hos det yngre barnet består enligt Adler av att göra uppgifterna klara eller 
att lyckas och detta blir ett kvitto på att de har lyckats komma fram till rätt svar. Äldre barn 
kan finna motivation genom till exempel en social gemenskap i att diskutera och utbyta tankar 
med andra. 
 
Illeris (2001) menar att motivationen eller de inre psykiska drivkrafterna bakom lärandet, 
utvecklas i samspelet mellan den enskilda individens liv och det samhälle de lever i samt 
genom individens egen tolkning av detta samspel och förlopp. Även Imsen (2001) menar att 
varje individ påverkas av omvärlden och handlar efter egna intressen och att detta samspel 
mellan individens inre behov och yttre ramar är viktigt. Motivation handlar om hur känslor, 
tankar och förnuft påverkar våra handlingar. Vidare skriver Illeris (2001) att en välmotiverad 
elev som regel kommer att minnas sin matematik bättre, även om den inte lika motiverade 
eleven kanske så småningom lär sig samma sak efter stor möda. Den välmotiverade eleven 
kommer i högre grad att kunna tillämpa sina matematiska färdigheter i alla tänkbara relevanta 
sammanhang, medan den mindre motiverade eleven kommer att ha en tendens att undvika 
sådana sammanhang eller att inte betrakta dem ur en matematisk synvinkel. 
 
Lundqvist (2003) redovisar i Skolverkets rapport resultat som visar på låg motivation för 
ämnet matematik. I undersökningen hade man observerat att det är en sorts modell som 
dominerar undervisningen i matematik i år 7-9. Modellen utgörs av att eleverna arbetar enskilt 
med bokens uppgifter och läraren går runt och ger enskild hjälp. Gemensamma genomgångar 
är sällsynta. Det framgår i undersökningen att glädjen och lusten att lära har mattats och 
lusten att lära förvandlats till skoltrötthet. Många upplever matematiken uttråkande och saknar 
tillräckliga utmaningar. Vidare skriver Lundqvist att för många elever har matematiken liten 
relevans och många upplever inte innehållet meningsfullt. När eleverna inte förstår vad de 
arbetar med är det svårt att vara motiverad, och omvänt, vid hög motivation är matematiken 
meningsfull och begriplig, vilket främjar lusten att lära. I undersökningen framgick att 
eleverna önskar sig mer problemlösning. När de ger exempel på roliga och lärorika lektioner 
nämner de problemlösning i grupp, där de får möjlighet att redovisa lösningar för varandra 
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och diskutera lösningsstrategier. Att förstå något som tidigare varit svårt stärker också 
motivationen, enligt rapporten. 
 
�
9DG�lU�HWW�PDWHPDWLVNW�SUREOHP"�
 
Malmer (1990) delar in problemlösningsuppgifter i två huvudkategorier: 
1. Textuppgifter som utgör en direkt tillämpning av ett genomgånget moment, till exempel 
övning av ett räknesätt inom ett utökat talområde eller ett mera speciellt moment, som till 
exempel cirkelns omkrets, areaberäkning, procent och ränteberäkning. Denna typ av 
textuppgifter eller problemuppgifter föregås ofta av givna instruktioner och anvisningar, som 
läraren eller läromedlet tillhandahåller.  
2. Problem utan anknytning till något bestämt räknesätt och som inte heller utgör en direkt 
tillämpning av ett genomgånget avsnitt. Malmer anser att denna typ av uppgift bör 
förekomma parallellt med undervisningen i övrigt. De kan erbjuda eleverna tillfälle till 
kreativa och fantasifrämjande inslag och bör gärna ha ett blandat innehåll (olika räknesätt) för 
att därmed kunna inspirera till varierande och alternativa lösningsstrategier. 
 
Grevholm (1991) skriver i ”Problemlösning”, att problemlösning i matematiken är uppgifter 
där eleverna ska använda förnuft och matematiskt kunnande men det är inte uppenbart för 
eleverna hur de ska gå tillväga. Vidare skriver hon att målet med problemlösning i 
undervisningen är att väcka elevers intresse, ge dem chans att vara kreativa och att jämföra 
lösningsmetoder. 
 
Anderberg (1992��skriver om syftet med problemlösning som bland annat är att låta eleverna 
uppleva upptäckandets glädje, se att deras sätt att lösa problemet duger, låta dem upptäcka att 
problem kan lösas på flera sätt och att det kan finnas flera lösningar till samma problem.�
�
Ahlberg (1995) säger att matematisk problemlösning i skolan innebär att beskriva problem 
som en frågeställning som ska lösas med en matematisk modell som inte är given. Man kan 
göra en indelning av matematiska problem med utgångspunkt i olika lösningsstrategier. En 
mycket vanlig typ av uppgift i matematikböcker är enkla översättningsproblem som även 
kallas enstegsproblem som innebär att man översätter orden i problemet till ett matematiskt 
uttryck till exempel: ”Jenny har 7 tropiska fiskar i sitt akvarium. Tommy har 4 tropiska fiskar 
i sitt akvarium. Hur många fler fiskar har Jenny än Tommy? (s 56).” 
De problem där översättningen av innehållet till matematiska uttryck och beräkningar sker i 
två steg kallas komplexa översättningsproblem eller flerstegsproblem, exempel på ett sådant 
är: ”Pingpongbollar levereras i paket med 3 i varje. En kartong innehåller 24 paket. Herr 
Karlsson som äger en sportaffär, beställde 1800 pingpongbollar. Hur många kartonger 
beställde herr Karlsson? (s 57).”  
Vidare menar Ahlberg att det finns processproblem och tillämpningsproblem. Ett 
processproblem löses inte genom att man väljer en eller flera räkneoperationer. I stället kan 
man gissa och kontrollera, använda logiskt resonemang, rita en bild, göra en lista eller tabell 
och leta efter ett mönster, till exempel: ”En schackklubb hade en turnering för sina 15 
medlemmar. Om varje medlem spelade en omgång mot varje annan medlem, hur många 
omgångar spelades? (s 57).” 
Ett tillämpningsproblem är ett vardagsproblem som omfattar mer än matematik, men 
matematiken spelar en avgörande roll för lösningen av problemet, till exempel: ”Hur mycket 
papper av olika slag använder skolan varje månad? (s 57).” 
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Enligt Imsen (2000) har matematikundervisningen kritiserats mycket för att vara formell och 
konstlad. I stor utsträckning har den bestått utav drill av räkneoperationer, abstrakt 
bokstavsräkning, rolig men onyttig geometri och mekanisk användning av formler. Ett 
alternativ är konkret eller relevant matematik, det vill säga att eleverna får arbeta med 
kvantitativa problem som hör hemma i ett meningsfullt sammanhang. 
 
Malmer (1990) säger att problem och textuppgifter som skolan tillhandahåller bör vara av 
omväxlande karaktär, både vad det gäller det språkligt-logiska innehållet och de numeriska 
beräkningarna.  De bör dessutom ibland innehålla överflödiga fakta, så att eleverna tidigt lär 
sig att värdera och sovra. Även uppgifter med otillräcklig information bör förekomma. Det är 
inget fel att vänja sig vid att ett riktigt svar ibland kan vara ”det vet jag faktiskt inte”. 
 
Ahlberg (1995) säger att en matematikundervisning där eleverna får se problem i olika 
perspektiv, diskutera och utföra olika handlingar kan leda fram till en individualisering av 
undervisningen som motverkar det manipulerande med tal och räkneoperationer som är 
kännetecknande för elever som har ett förgivettaget förhållningssätt till problemlösning. 
 
Emanuelsson och Johansson (1991) skriver om matematik som ett skapande ämne under 
ständig utveckling och att problemlösning är en av de viktigaste drivkrafterna bakom denna 
utveckling. 
 
I ”Problemlösning” sammanfattar Ulin (1991) problemlösning och menar att matematiken 
handlar om just problemlösning, där det gäller att utveckla olika tankesätt. Matematiken är ett 
övningsfält för tänkande där fantasi, kreativitet och logik utvecklas. Det handlar också om att 
upptäcka samband och finna ett sätt att bevisa det. I vardagen stöter vi ständigt på problem av 
skiftande slag. Genom matematiken ges möjlighet att öva på problemlösning och göra 
erfarenheter som kan behövas för att lösa uppgifter senare i livet. Ulin menar även att 
eleverna genom problemlösning lär sig inse nyttan av matematik, tränas i att organisera och 
strukturera tankar och att det ger en naturlig grund för grupparbete, diskussioner och 
argumentering.  
 
Wistedt och Johansson (1991)� menar att problemlösning är något vi använder för att nå 
förståelsen för matematik. Ett problemorienterat arbetssätt är ett mera konkret och åskådligt 
sätt att lösa skolans uppgifter. Problemet kan bli en brygga mellan vardagliga händelser och 
det abstrakta matematiska tänkandet. 
 
 
9DG�VlJHU�VW\UGRNXPHQWHQ"�
 
I kursplanen för matematik i Lpo 94 kan man läsa följande formulering: 
 

Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många problem kan lösas i 
direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda matematikens 
uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, ges en matematisk 
tolkning och lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder. Resultaten skall sedan 
tolkas och värderas i förhållande till det ursprungliga sammanhanget.  
(Skolverket 1996, s 48) 
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Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven: 
 

utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, 
samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga 
problemsituationen. (Skolverket 1996, s 51) 

 
 

6\IWH�
 
Vårt syfte är att undersöka om elevers egen uppfattning om deras motivation för matematik-
ämnet förändras genom att införa fler problemlösningsuppgifter i undervisningen. 
 
 

0HWRG�
 
Trost (2001) säger att ett enkätformulär är ett mätinstrument med vilket man kan mäta 
människors beteende, åsikter och känslor. Eftersom vi avser att mäta elevers egen uppfattning 
om sin motivation för matematikämnet, tycker vi att enkät är den mest passande metoden. 
Enligt Trost är standardisering den grad till vilken frågorna är desamma och situationen är 
densamma för alla intervjuade. En strukturerad enkät innebär att frågorna har fasta svars-
alternativ. Man vet vad man vill fråga om och allt handlar om just det ämnet och inte om en 
massa annat. 
 
Vid hög grad av standardisering och strukturering, menar Patel och Davidsson (1994) att det 
är viktigt att man verkligen täcker alla delområden med frågor och ser till att svarsalternativen 
är relevanta. När man konstruerar frågor med fasta svarsalternativ är det viktigt att variera de 
fasta svarsalternativen så att personen som ska svara på frågorna behåller sin motivation och 
inte heller fastnar i ett visst svarsmönster. 
 
Vi har valt att göra en enkät med hög grad av standardisering och strukturering. 
Svarsalternativen ska innehålla en graderad inställning med ett jämnt antal alternativ, 
eftersom Patel och Davidsson (1994) anser att det finns en viss benägenhet hos människan att 
undvika ändpunkterna och dra sig in mot mitten, den så kallade centraltendensen. Genom att 
låta bli att ta med något mittalternativ undviker man centraltendensen. 
 
Vi kommer att genomföra en elevenkätundersökning, se bilaga 1, i början av vår 
praktikperiod. Därefter utför vi vår undersökning. Avslutningsvis delar vi ut samma enkät 
ytterligare en gång till eleverna. Vid det andra svarstillfället kommer inte de två sista 
svarsalternativen under fråga fem och sex att vara med. 
 
 
)|UV|NVSHUVRQHU�
 
Den grupp som ingått i undersökningen var 17 elever i år 9. Klassen var uppdelad i två 
grupper, en grupp som arbetade i ett långsammare tempo och en som arbetade i ett snabbare 
tempo. Den snabbare gruppen utgjorde de elever som ingick i vår undersökning. Gruppen var 
ungefär lika fördelad vad gäller kön. 
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Det var inget bortfall under vårt utvecklingsarbete. 
 
 
*HQRPI|UDQGH�
 
I inledningen av vår undersökning frågade vi vår praktikhandledare om elevernas arbetssätt i 
matematik, om de vanligtvis jobbade i grupp eller enskilt. Detta för att det arbetssätt vi valde 
inte skulle inverka på vårt syfte med avseende på motivation. Till exempel om de vanligtvis 
arbetade i grupp, skulle vi att använda oss av det arbetssättet när vi införde 
problemlösningsuppgifter. Det visade sig att eleverna var vana att arbeta både enskilt och i 
grupp. Under tio matematiklektioner har vi infört en problemlösningsuppgift som en 
inledning av varje lektion. Inför vår undersökning tog vi reda på lite om elevernas bakgrund 
för att kunna välja ut problemlösningsuppgifterna utifrån detta. Handledaren kände inte till 
om eleverna hade något speciellt intresse, därför valde vi en variation av 
problemlösningsuppgifter, se bilaga 2.  
 
7LGVSODQ�
 
___________________________________________________________________________ 
Vårterminen 2003 Inlämning av PM. Litteraturläsning, planering, förberedelse och 

inlämning av bakgrund, syfte och metod 
___________________________________________________________________________ 
Höstterminen 2003 Förberedelser inför praktik, praktik, genomförande av 

undersökning, analys av resultat, sammanställning av rapport 
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5HVXOWDW�
 
Under detta avsnitt redovisar vi resultaten av enkätsammanställningen. Enkät 1 och Enkät 2 
har sammanställts i samma diagram. De numeriska värdena i y-axeln representerar antalet 
elever som angett just det svarsalternativet för respektive fråga. 

 

Fråga 1. Tycker du att matematik är viktigt?
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)LJXU����(QNlWIUnJD���

 
Vid det första enkättillfället svarade 16 av 17 elever (12 + 4) ”instämmer helt” eller 
”instämmer delvis” i frågan tycker du att matematik är viktigt. Vi det andra enkättillfället var 
det motsvarande värdet 16 elever (8 + 8), alltså ingen förändring. Diagrammet kan även tolkas 
på ett annat sätt, man kan utläsa att färre elever tycker att matematik är viktigt eftersom de 
som instämmer helt har minskat och de som instämmer delvis har ökat. 
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Fråga 2. Vad är viktigast för dig i matematikundervisningen?
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)LJXU����(QNlWIUnJD����

 
På svarsalternativet ”att komma långt i boken” instämde ingen av de 17 eleverna vid båda 
enkättillfällena. Vid första enkättillfället instämde 15 elever i påståendet ”att verkligen förstå 
det du räknar”. Det motsvarande värdet var 13 elever vid det andra svarstillfället, en 
minskning på två elever. I påståendet ”att uppgifterna är en utmaning” instämde ingen av 
eleverna vid båda svarstillfällena. På svarsalternativet ”att ha användning av mina kunskaper 
när det gäller att lösa olika problem” instämde ingen vid det första enkättillfället, motsvarande 
värde var en elev vid det andra enkättillfället, en ökning på en elev. På det sista påståendet 
”att få bra provresultat och högt betyg” instämde två av eleverna vid det första svarstillfället 
och vid det andra svarstillfället instämde tre elever, en ökning på en elev. Svarsalternativet 
”annat” fanns även med där eleven kunde skriva egen åsikt, ingen av eleverna angav annat 
som svarsalternativ. 
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Fråga 3. Tycker du att matematik är roligt?
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)LJXU����(QNlWIUnJD����

 
Vid båda enkättillfällena svarade 10 av 17 elever (2 + 8) ”instämmer helt” eller ”instämmer 
delvis” i frågan tycker du att matematik är roligt. Motsvarande värdet efter den andra enkäten 
var 11 elever (2 + 9), en ökning på en elev.  
 

Fråga 4. Tycker du att matematik är tråkigt?
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)LJXU����(QNlWIUnJD����

 
Vid den inledande enkäten svarade 11 av 17 elever (5 + 6) att de ”instämmer helt” eller 
”instämmer delvis” i frågan tycker du att matematik är tråkigt. Vid det andra svarstillfället var 
det motsvarande värdet 9 elever (5 + 4), en minskning med två elever.  
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Fråga 5. Tycker du om att räkna de uppgifter som inte är 
problemlösningsuppgifter i matematikboken?
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)LJXU����(QNlWIUnJD����

 
Vid den inledande enkäten uppgav sju av 17 elever (2 + 5) att de ”instämmer helt” eller 
”instämmer delvis” i frågan tycker du om att räkna de uppgifter som inte är 
problemlösningsuppgifter i matematikboken. Det motsvarande värdet var 12 elever (2 + 10) 
vid det andra enkättillfället, en ökning på fem elever. Fyra elever uppgav ”vet ej” som 
svarsalternativ vid det första svarstillfället. På det sista svarsalternativet ”vet ej vad 
problemlösningsuppgifter är” svarade ingen av eleverna vid det första enkättillfället. De två 
sista svarsalternativen fanns inte med vid det andra enkättillfället. 
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Fråga 6. Tycker du att problemlösningsuppgifter gör matematiken 
roligare?
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)LJXU����(QNlWIUnJD����

 
På frågan om eleverna tycker att problemlösningsuppgifter gör matematiken roligare svarade 
8 av 17 elever (1 + 7) ”instämmer helt” eller ”instämmer delvis” vid den första enkäten. 
Motsvarande värde var 14 elever (10 + 4) vid den andra enkäten, en ökning med sex elever. 
Vid den första enkäten svarade två elever ”vet ej” och ingen av eleverna svarade ”vet ej vad 
en problemlösningsuppgift är”. De två sista svarsalternativen fanns inte med vid den andra 
enkäten. 
 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa av resultaten efter vår undersökning att frågorna ett, tre och 
fyra inte har någon relevans för vårt syfte. Fråga fem och sex ger ett resultat som säger att 
eleverna tycker mer om både att räkna i matematikboken och att räkna 
problemlösningsuppgifter. 
 
 

'LVNXVVLRQ�
 
5HOLDELOLWHW�RFK�YDOLGLWHW�
 
Med UHOLDELOLWHW menar man hur tillförlitlig en mätmetod är med hänsyn till faktorer som kan 
påverka resultatet. 9DOLGLWHW innebär att vår mätmetod mäter just det vi avser att mäta  
(Patel & Davidsson, 1994).   
 
Det som har kunnat påverka reliabiliteten är att undersökningen har utförts av oss och inte 
deras ordinarie lärare. Det kan ha medfört att eleverna sett uppgifterna som något utöver den 
ordinarie matematikkursen. Antalet undersökningspersoner, 17 elever, kan ha varit för litet. 



 13 
 

Vi vet ej heller om eleverna tagit vår undersökning på allvar eller svarat det de tror att vi vill 
höra. Det som har gjort att reliabiliteten ökat är den höga närvaron bland eleverna och att de 
enligt vår mening verkade ha lätt för att förstå frågorna i enkäten. Efter att ha gått igenom 
resultaten och sett att svaren på fråga tre och fyra till viss del motsäger varandra, kan det 
betyda att eleverna ändå inte har förstått frågorna och då minskar reliabiliteten. 
Eftersom vi inledde och avslutade undersökningen med en enkät anser vi att vi har god 
validitet. Den första enkäten, visar elevernas uppfattning om matematikämnet och den andra 
enkäten visar om den har förändrats. Resultaten av enkäterna visar att elevernas uppfattning 
om deras motivation för matematik har ökat. 
 
 
5HVXOWDWGLVNXVVLRQ�
 
Syftet med vår undersökning var att se om elevers egen uppfattning om deras motivation för 
matematikämnet förändras genom att införa fler problemlösningsuppgifter i undervisningen. 
Vi utförde vår undersökning i en nivågrupperad klass i årskurs 9. Gruppen bestod av de elever 
som arbetade i ett högre tempo och hade mer avancerad matematikbok.  
 
Vad gäller fråga ett i undersökningen så tyckte många att matematik var viktigt både vid 
första och andra svarstillfället. 
 
Fråga två som handlade om vad som är viktigast för eleven i matematikundervisningen gav ett 
resultat som visar på en minskning av antal elever som anser det viktigt att verkligen förstå 
det du räknar. Svarsalternativen att ha användning för sina kunskaper när det gäller att lösa 
olika problem och att få bra provresultat och högt betyg ökade vid andra enkättillfället. Imsen 
(2000) menar att yttre motivation är när en elev pluggar inför prov enbart för att få bra betyg. 
Därför tror vi att förändringen berodde på att terminen närmade sig sitt slut och eleverna var 
stressade inför betygssättning.  
 
På frågorna tre och fyra, som är varandras motsats, ska svarsalternativen instämmer helt och 
delvis i fråga tre stämma överens med svarsalternativen tar helt och delvis avstånd i fråga fyra 
och vice versa. I analysen av diagrammen i resultatsammanställningen kan man avläsa att 
detta inte stämmer. Av någon anledning har våra försökspersoner inte uppfattat dessa frågor 
på ett korrekt sätt och därför anser vi att de inte är relevanta för vår undersökning. 
 
Fråga fem visar ett resultat som direkt visar att eleverna tycker mer om att räkna matematik 
efter att vi har infört problemlösningsuppgifter. I en rapport från Skolverket skriver Lundkvist 
(2003) om att elevers motivation ökar om matematiken är meningsfull och begriplig. När 
elever ger exempel på roliga och lärorika lektioner nämner de problemlösning. Fråga sex visar 
att det är just problemlösningsuppgifterna som gör att matematiken är roligare.  
 
Utan direkta observationer har vi sett att motivationen och intresset för problemlösning varit 
stort, eleverna har frågat efter nya uppgifter även under de lektioner vi inte genomfört vår 
undersökning. Vi har även uppmärksammat att de elever som tidigare varit omotiverade inför 
matematik nu visade ett större intresse både för problemlösningsuppgifter och övriga 
uppgifter.  
 
Vi har genom vårt arbete fått bekräftat tidigare forskning som visar att problemlösning kan 
öka motivationen och intresset för matematik. Lundkvist (2003) presenterar i Skolverkets 
rapport en undersökning som visar att innehållet i matematik måste kännas relevant och 
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begriplig för att eleverna skall erhålla ny kunskap. Emanuelsson och Johansson (1991) anser 
också att problemlösning bidrar till att utveckla matematiken som ett skapande ämne. 
 
 
)RUWVDWW�IRUVNQLQJ�
 
För att gå vidare med vårt arbete kan man genomföra undersökningen under en längre 
tidsperiod än sju veckor. För att få ett bättre resultat skulle man även kunna använda sig av 
observationer eller intervjuer som mätinstrument. Man skulle även kunna genomföra en 
undersökning genom att använda sig av någon annan metod än att införa fler 
problemlösningsuppgifter, för att se en förändring av elevers motivation, till exempel genom 
att konkretisera matematiken. 
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    Bilaga 1
 

(OHYHQNlW�

 
 
�� Tycker du att matematik är viktigt? 
 
Instämmer helt (  ) Instämmer delvis (  ) Tar delvis avstånd (  )   Tar helt avstånd (  ) 
 
 
�� Vad är viktigast för dig i matematikundervisningen? (Välj endast ett alternativ) 
 
Att komma långt i boken (  )  
 
Att verkligen förstå det du räknar (  )  
 
Att uppgifterna är en utmaning (  )  
 
Att ha användning för mina kunskaper när det gäller att lösa olika problem (  ) 
 
Att få bra provresultat och högt betyg i matematik (  ) 
 
Annat:_____________________________________________________________________ 
 
 
 
�� Tycker du att matematik är roligt? 
 
Instämmer helt (  ) Instämmer delvis (  ) Tar delvis avstånd (  )   Tar helt avstånd (  ) 
 
 
�� Tycker du att matematik är tråkigt? 
 
Instämmer helt (  ) Instämmer delvis (  ) Tar delvis avstånd (  )   Tar helt avstånd (  ) 
 
 
�� Tycker du om att räkna de uppgifter som inte är problemlösningsuppgifter i 
matematikboken? 
 
Instämmer helt (  ) Instämmer delvis (  ) Tar delvis avstånd (  )   Tar helt avstånd (  ) 
 
Vet ej (  ) Vet ej vad problemlösningsuppgifter är (  ) 
 
 
�� Tycker du att problemlösningsuppgifter gör matematiken roligare? 
 
Instämmer helt (  ) Instämmer delvis (  ) Tar delvis avstånd (  )   Tar helt avstånd (  ) 
 
Vet ej (  ) Vet ej vad problemlösningsuppgifter är (  ) 



    Bilaga 2 (1:4)
 

)RWEROOVPDWFKHU�
 
 
I allsvenskan i fotboll finns 14 lag. Varje lag skall möta alla andra lag två 
gånger, en gång hemma och en gång borta. Hur många allsvenska matcher 
spelas sammanlagt under ett år? 
 
 
 

+HUU�3HWLPHWHUV�lJJ�
 
Herr Petimeter vill ha sina ägg kokta i 9 minuter. Vid ett tillfälle hade han ingen 
klocka utan endast två timglas. I det ena timglaset rann sanden igenom på 7 
minuter och det andra på 4 minuter. Hur kunde herr Petimeter mäta upp 9 
minuter med hjälp av de två timglasen? 
 
 
 

7ULDQJHOVXPPRU�
 

Placera talen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, och 9 i ringarna så att summorna utefter 
triangelsidorna är lika stora. 
 
 

�

 



    Bilaga 2 (2:4)
 

7lUQLQJHQ�lU�NDVWDG�
�
a) I figuren ser du tre bilder av samma tärning. 
 
 

 
 
 
b) Här är en utbredning av tärningens sidoytor. Sätt ut bokstäverna så att 
utbredningen stämmer med bilderna ovan. Kan du hitta fler lösningar? 
 
 

 
 
 
c) Vilka av följande figurer kan vara utbredningar av den avbildade  
tärningen i a? 

�

                   
 

       



 Bilaga 2 (3:4)
 

.\UNNORFNDQ�
 
Klockan sex slår en kyrkklocka sex slag. Det tar 30 sekunder från det första 
slaget till det sista. Klockan slår tolv slag. Hur lång tid tar det?  
 
 
 

'HW�IDOVND�P\QWHW�
�

På ett bord ligger tio högar med mynt. I varje hög ligger det tio stycken mynt. 
En hög innehåller falska pengar. De äkta mynten väger 10g/st och de falska 
väger 11g/st. Nu ska du ta reda på vilken hög som innehåller de falska mynten 
med så få antal vägningar som möjligt. Du har en hushållsvåg till hjälp. 
 
 
 

6WUXPSORJLN�
�

En byrå har tre lådor. I en finns gula strumpor, i en annan blå och i en tredje låda 
finns en blandning av gula och blå strumpor. Alla etiketter sitter fel! 
Hur många strumpor behöver du ta fram för att göra klart hur etiketterna ska 
sitta? 
 
 
 

 
%On�

 
*XOD�

 
%On�*XOD�

�
 
 
 

7UlGJnUGHQ�
�

Det var en gång en trädgårdsmästare som hade en underbar trädgård med 
fruktträd. Hälften av trädgården bestod av äppelträd, 1/4 av päronträd, 1/8 var 
plommonträd och dessutom hade han 9 körsbärsträd. 
Hur många träd hade han allt som allt? 



 Bilaga 2 (4:4)
 

9DWWHQPHORQHQ�
 
En vattenmelon består till 99% av vatten och väger då 1000g. Efter den har legat 
i solen består den till 98% av vatten. Vad väger melonen nu? 
 
 
 

.ODVVUHVDQ�
�

Eleverna i årskurs 9 ska åka på klassresa till Stockholm. De har hand om 
skolfiket på skolan. Hur mycket behöver de tjäna för att kunna åka på 
klassresan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




