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Motivation to mathematics – a systematic literature study that examines what in the 

teaching that can contribute to high motivation to mathematics for students. 
 

Abstract 
Students motivation in mathematics are something that affects the achievements. If teachers 

can increase students' motivation for mathematics, they are expected to increase their 

achievement. The aim with this systematic literature study is to investigate what in the 

teaching environment that is affecting the students' motivation. The study includes 30 articles 

which is analyzed through division into two main categories and six subcategories. The main 

categories are material tools in teaching and psychological and social aspects in teaching. 

Many methods and aspects of teaching have been examined and proven to increase 

motivation among students. Several methods are often combined to increase the motivation 

for the students. Which makes it difficult to state whether it is an individual method that 

motivates students, or a combination of several methods. In the result, digital tools and social 

interactions between students are presented as important elements for high motivation. Based 

on the outcome, it is found that it is extremely individual what motivates each person. 
 

Key words: motivation, mathematics, teaching, learning, achievement 
 

Sammanfattning 
Elevernas motivation till matematik är något som påverkar prestationen i ämnet. Om lärare 

kan öka elevers motivation till matematik förväntas de höja sina prestationer. Syftet med 

denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vad det är i undervisningen som påverkar 

elevernas motivation. I studien ingår 30 artiklar som analyserats genom uppdelning i två 

huvudkategorier och sex underkategorier. Huvudkategorierna är materiella hjälpmedel i 

undervisningen och psykiska och sociala aspekter i undervisningen. Många metoder och 

aspekter i undervisningen har granskats samt bevisat ge hög motivation hos eleverna. Flera 

metoder kombineras ofta för att öka motivationen hos eleverna. Vilket resulterar i att det är 

svårt att tyda om det är en enskild metod som motiverar eleverna, eller om det är en 

kombination av flera. I resultatet presenteras digitala verktyg och sociala interaktioner mellan 

elever som viktiga delar för en hög motivation. Utifrån resultatet konstateras även att det är 

ytterst individuellt vad som motiverar varje enskild individ. 
 

Nyckelord: motivation, matematik, undervisning, lärande, prestation  
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1. Inledning 
Att matematikundervisningen är ett problematiskt område i dagens skola är ingen nyhet. Om 

man frågar elever vad de tror att matematik är svarar de ofta att matematik är siffror, regler 

och beräkningar. Detta är föreställningar som ofta skapats av undervisningen och 

klassrumsmiljön, vilket delvis föranleder dåliga prestationer och lågt deltagarantal (Boaler, 

2011). Många elever associerar ofta matematikämnet med oro och prestationsångest. En 

anledning till detta kan vara att matematiken ofta kvantifierar resultat och prestationer, 

eftersom prov och kunskapsmätningar i dagens klassrum ofta sker genom poängräkning 

(Grevholm et al., 2012). Vidare leder även detta till bristande motivation hos eleverna. 

Genom hög motivation får eleverna mer tilltro till sin förmåga och därmed en positiv 

kunskapsutveckling i matematik (Grevholm et al., 2012). Då elever inte är motiverade till 

matematik är de inte lika mottagliga för kunskapen, vilket resulterar i låg kunskapsutveckling 

men också fortsatt olust till att lära matematik (Grevholm et al., 2012). När lärarna inte kan 

förmedla den kunskap som ingår i kursplanen på grund av bristande motivation hos eleverna, 

blir vikten av att öka elevernas motivation tydlig. Detta är alltså problemet som föreliggande 

studie utgår ifrån.  

 

Om lärare genom undervisningen kan öka elevernas motivation förväntas deras 

kunskapsutveckling såväl som fortsatt lust att lära att öka. Utifrån dessa aspekter och därmed 

ett lärarperspektiv har föreliggande studie formats. Följande studie är en systematisk 

litteraturstudie som kommer undersöka vad i matematikundervisningen som kan öka viljan 

och motivationen att lära matematik. För att finna matematikundervisning som motiverar alla 

elever i klassrummet kommer likheter och skillnader på elever i olika åldrar, från olika platser 

i världen samt med olika förutsättningar delvis att analyseras. Studien förväntas alltså ta reda 

på vad lärare bör tänka på och involvera i undervisningen för att ge alla elever förutsättningar 

till ökad lust och fortsatt lärande i matematik. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att finna aspekter och hjälpmedel i matematikundervisningen som 

ökar motivationen till matematik för alla elever i klassrummet och därmed fortsatt lust att 

lära. Frågeställningen som skapats och ämnas besvaras är följande: 

- Vad, i samband med matematikundervisningen, motiverar elever till fortsatt lärande? 
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3. Teoretisk bakgrund 
Följande kapitel syftar till att bidra med den kunskap som krävs för att förstå forskningsfältet 

och de resultat som senare kommer presenteras. Till exempel kommer begreppen 

undervisning och motivation definieras. Detta genom bakgrundsforskning baserat på vad 

författare och forskare kommit fram till. Förklaringar och innebörden av en del begrepp som 

kommer användas i denna studie kommer presenteras här. I detta avsnitt följer också en del av 

underlaget som behövs för att forma diskussionen i slutet på studien. Det kommer framgå i 

varje del av vilken anledning det finns med.  

 

3.1. Undervisning och lärande 
Stycken som tillhör denna rubrik kommer först och främst bidra till förståelse kring 

begreppen undervisning och lärande. Vidare följer en del olika synsätt på lärande som inte 

bara är med för förståelsen skull, utan också kommer vara till stöd för diskussionen av 

resultatet.  

 

Enligt Lundgren, Säljö och Liberg (2014) har undervisning och lärande en speciell relation till 

varandra. Såväl undervisning som lärande är i sig komplexa begrepp som forskningen anser 

svårdefinierade. Lärande handlar dock enligt Lundgren et al. (2014) om att ändra beteende 

som ett resultat av erfarenhet. Detta stämmer emellertid inte i alla lägen och beror på vilken 

lärandeteori som står i fokus. Undervisning i skolsammanhang har i syfte att ge elever 

förutsättningar att ta del av samt lära sig av det undervisningsinnehåll som presenteras 

(Lundgren et al., 2014). Undervisning som begrepp kommer i denna studie syfta till all typ av 

aktivitet och förberedelse som görs i och i anslutning till lärandemöjligheterna som erhålls i 

dagens skola.  

 

3.1.1. Undervisningsmetoder och lärandeteorier 

Att undervisa medför en hel del didaktiska val. Enligt Lundgren et al. (2014) är de vanligaste 

didaktiska frågorna vad och varför. Dessa syftar till vad som ska läras och varför just detta. I 

läromedel som läroplanen och kursplaner framgår det relativt tydligt idag vad undervisningen 

ska innehålla. Det framgår däremot inte hur det ska läras ut, vilken är en annan viktig 

didaktisk fråga. Genom att fundera över hur det ska läras ut måste läraren ta hänsyn till 

elevers olika förutsättningar. Med detta i åtanke framstår nästa didaktiska fråga, vem. 

Eftersom vi alla är olika är det av yttersta vikt att läraren reflekterar över vem det är som ska 
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ta emot informationen och hur det fördelaktigast kan uppfattas av den individen. Utifrån dessa 

didaktiska val, ska läraren bestämma de metoder och hjälpmedel som lämpligast uppfyller 

syftet med undervisningen (Lundgren et al., 2014).  

 

Enligt Lundgren et al. (2014) har undervisningen sedan mitten på 1900-talet försökt 

individualiseras med hjälp av läromedel. Läromedel är i vissa fall material som läraren 

och/eller eleverna använder i undervisningen för att underlätta tillägnandet av kunskap. 

Eftersom det finns olika lärandeteorier kan naturligtvis läromedel användas i olika 

sammanhang. Exempel på läromedel kan vara böcker, arbetsblad, konkret material, digitala 

verktyg med mera. Undervisning sker naturligtvis också på fler plan än endast genom 

läromedel. Genom att flytta ansvaret från läraren till eleverna och ge dem mer ansvar att styra 

diskussioner och få syn på sitt eget lärande skapas förutsättningar för inlärning (Smith & 

Stein, 2014). Smith och Stein (2014) menar att genom vissa undervisningspraktiker kan 

läraren styra de diskussioner som uppstår även då eleverna själva får hålla i samtalen. Detta 

gynnar eleverna då det sociala samspelet i relation med den befintliga kunskapen skapar nya 

förutsättningar för lärande (Smith & Stein, 2014). 

 

I nutida forskning framträder fyra betydelsefulla lärandeteorier som grundstenar för dagens 

undervisning. Dessa har under det senaste århundrandet praktiserats och utvecklats av olika 

teoretiker till det dem står för idag. Behaviorismen är den äldsta lärandeteorin. Den förutsatte 

framförallt att lärande kan överföras från individ till individ. Denna teori använde sig ofta av 

undervisningsmetoder som straff och belöning då lärande skedde genom förstärkning av 

beteenden eftersom kunskap är följden av rätt respons vid ett visst stimuli. Kognitivismen var 

en reaktion mot behaviorismen. Denna syftade till att människan besitter kognitiva förmågor 

och lär sig genom att bearbeta information i en jämförelse med omvärlden. 

Undervisningsmetoder som var relevanta inom denna teori var till exempel individualiserat 

arbete där eleven är i fokus och läraren i bakgrunden. Eleven ska upptäcka på egen hand då 

det är själva processen till den nya kunskapen som är viktigast för att skapa förståelse. 

Kognitiva metoder är metoder där eleverna i huvudsak får tänka och reflektera över kunskap i 

förhållande till tidigare erfarenheter. Pragmatism är tillsammans med det sociokulturella 

perspektivet två senare lärandeteorier. Pragmatismen inriktar sig på lärande genom praktiska 

erfarenheter och lärande genom att göra och känna. Undervisning inom denna teori kan till 

exempel ske genom arbete med konkret material eller undervisning utomhus. Det 

sociokulturella perspektivet däremot har fokus på lärande genom sociala interaktioner. 
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Lärande sker genom ett socialt deltagande eller agerande i olika sammanhang. I denna teori 

framförs undervisningsmetoder där läraren ger eleverna förutsättningar att lära genom att 

samtala eftersom fokus ligger i att lära genom andra (Lundgren et al., 2014).  

 

3.2. Motivation till matematik 
Följande del kommer beröra begreppet motivation. Anledningen till att detta blir ett relativt 

omfattande avsnitt är för att öka förståelsen om begreppet utifrån vad flera författare kommit 

fram till. Men också för att undersöka vad bokförfattare ser för relation mellan motivation och 

lärande. Det som undersöks i böckerna och skrivs ut här kommer att användas senare i studien 

genom att fördjupa resultatdiskussionen. Fördjupningen kommer ske genom att ställa 

föreliggande bakgrundsforskning mot de resultat som studien kommer att presentera.  

 

Matematik i skolan har under lång tid betraktats som ett tråkigt och svårt skolämne (Boaler, 

2011). Matematik som skolämne ser många som någonting ointressant, medan matematik på 

exempelvis jobbet och fritiden är roligt. Både filmer och serier har förmedlat genom citat att 

matematik är svårt eller trist. Dessutom visar en del undersökningar att äldre inte förstår hur 

skolan kunde göra ämnet så tråkigt då de fått intresse för matematik på senare dagar (Boaler, 

2011). För att förbättra intrycket och känslan av att lära sig matematik i skolan bör elevernas 

motivation höjas. Klapp (2015) skriver i sin bok mycket om forskning kring motivation. 

Bland annat nämner författaren att motivation påverkar lusten att lära och därmed inlärningen 

hos eleverna. Utifrån artikeln skriven av Wery och Thomson (2013) säger skolverket i sin 

tolkning att det finns en hel del som påverkar elevernas motivation i skolan som bland annat; 

framgång och misslyckanden, ansträngning, bedömningssätt, återkoppling med mera. En 

definition av begreppet motivation kan vara att en person bestämmer förtjänsten av en viss 

ansträngning för att klara en viss uppgift eller liknande (Skolverket, 2015). 

 

3.2.1. Inre och yttre motivation 

På flera ställen i litteraturen framträder två olika typer av motivation, inre och yttre 

motivation. Klapp (2015) beskriver begreppet inre motivation som en motivation som 

kommer inifrån. Det kan förklaras som en belåtenhet inombords över att ha lyckats eller 

klarat av något, alltså en egen drivkraft. Yttre motivation däremot är motivation påverkad av 

yttre faktorer. Såsom, betyg, generellt beröm, pengar osv. Dessa faktorer påverkar en elev i 

den mån att eleven många gånger gör något för att få dessa yttre belöningar, vilket har 

påvisats är negativt för inlärningen och lusten att lära (Klapp, 2015). 



 9 

 

Enligt Lundahl (2014) har motivation tidigare ofta syftat till lärande med hjälp av kända 

verktyg som moroten, äpplet och piskan. Denna typ av motivation är yttre motivation då 

personen i fråga påverkas av yttre faktorer för att nå ett så kallat prestationsmål. Idag har 

bilden av motivation nyanserats och begreppet inre motivation blir allt mer betydelsefull.  

 

3.2.2. Motivationens betydelse för lärandet 

Som tidigare nämnt menar Lundahl (2014) att inre motivation består av en drivkraft, en 

drivkraft till viljan att lära. Ett exempel kan vara att barn inte vill bli som sina favoritsångare 

för att vinna sångtävlingar, utan för att bli duktiga sångare. Genom att applicera detta på 

lärande inom skola blir det enklare att förstå faktumet att inre motivation ger en ökad strävan 

till att uppnå kunskap- och lärandemål istället för prestationsmål (Lundahl, 2014).  

 

De föreställningarna som finns om att matematik är ett tråkigt ämne är en kraft att räkna med, 

en motkraft kan vara just motivation. Genom att motarbeta felaktiga föreställningar och skapa 

motivation så ger det eleverna en större chans till fortsatt lust att lära. Lundahl (2014) menar 

att inre motivation är en väsentlig del för att ens orka ta tag i sitt eget lärande. Genom att 

eleverna motiveras och förstår vad de kan lära sig och vad de hittills lärt sig ökar de sina 

chanser att bli kunniga i ämnet (Lundahl, 2014).  

 

Klapp (2015) tar upp något i sin bok som hon kallar för positiva och negativa spiraler. Detta 

bygger på COR-teorin (Conservation of Recources Stress Theory) som kort handlar om att 

varje människa är rädd att förlora en resurs (kunskap) och därmed blir stressad över detta, mer 

specifikt också hur människor hanterar stressfyllda situationer. Hos eleverna handlar det om 

resurs som kunskap där en påbörjad förlust av en resurs, till exempel vid betygsättningar eller 

provresultat, leder till en påbörjad negativ spiral. Får denna spiral fortsätta blir den väldigt 

svår att vända (Klapp, 2015). Motsatsen till detta är positiv spiral som ger eleverna en skjuts i 

rätt riktning. Om en positiv spiral får fortsätta så kommer elevernas motivation att öka i 

samma takt då de får mer tilltro till sin förmåga. Positiva och negativa spiraler påverkas alltså 

av de känslor som eleverna finner i direkt samband till sin självkänsla (Klapp, 2015). 

Forskning har även visat att elever som styrs av sin inre motivation är mer ”toleranta” mot 

yttre belöningar då den inre strävan och lusten att lära kan kompensera mot de negativa 

effekterna som forskning har visat att de yttre belöningarna ger (Klapp, 2015). Genom att öka 
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den inre motivationen blir då eleverna mer resistent mot yttre motivation, som till exempel 

yttre belöningar eller betyg, vilket då minskar risken för negativa spiraler. 

 

3.2.3. Faktorer som påverkar inre och yttre motivation 

Det finns inom forskning begrepp som yttre och inre belöningar, vilket är nära 

sammankopplat med yttre och inre motivation. Dessa begrepp används främst inom forskning 

om just straff och belöning som metod att lära, men också om motivation i olika 

sammanhang. Klapp (2015) menar att det finns många som tycker att straff och belöning är ett 

utmärkt sätt att lära ut på, men det finns mycket forskning som visar motsatsen. Genom den så 

kallade COR-teorin förstås det att då en elev förlorar en resurs i form av kunskap genom till 

exempel betygsättning sjunker självkänslan och den fortsatta lusten att lära. Yttre belöningar 

visar forskningen dessutom endast leder till motivation för att nå belöningarna istället för att 

vilja prestera bra, i detta fall öka en kunskap (Klapp, 2015).  

 

Enligt Klapp (2015) finns det olika typer av beröm och återkoppling. Läraren bör ge beröm 

och återkoppling på elevens kunskapsutveckling i förhållande till målen och inte till individen 

i sig för att undvika en så kallad yttre belöning. Den yttre strävan att få personligt beröm riktat 

mot individen i sig försvinner delvis då läraren berömmer själva lärandet som uppnåtts. 

Genom att ändra prestationsmålen till mål för kunskap och kunnande ges förutsättningar för 

hög motivation (Lundahl, 2014). Lundahl (2014) beskriver en typ av bedömning för att öka 

elevernas inre motivation som bedömning för lärande. Med det menas att bedömningen ska 

ge förutsättningar för att eleven vill fortsätta lära och inte till exempel bara uppnå ett visst 

betyg. Detta kan läraren uppnå genom att i återkopplingen tydligt visa vart målet är, vart 

eleven befinner sig just nu, samt visa hur vägen ser ut för att eleven ska klara målet. Syftet 

med detta är att det ska ge eleven en klar bild av sin egen kunskapsutveckling och därmed 

skapa inre motivation (Lundahl, 2014).  

 

Skolverkets (2015) tolkning av Wery och Thomsons (2013) artikel hävdar att läraren påverkar 

elevernas motivation mycket. Det läraren kan göra för att öka elevernas motivation är bland 

annat att själv vara motiverad då detta smittar av sig på eleverna. Lärare bör bland annat ha 

tilltro till sina elevers förmåga, involvera dem i undervisningen, betona självvärdering, 

individanpassa med enkla mål med mera (Skolverket, 2015). Läraren har alltså enligt 

Skolverket (2015), samt Wery och Tomsons (2013), en stor betydelse för hur elevernas 

motivation till matematikämnet ser ut. Enligt Biesta (2006) ska dock inte läraren påverka 
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eleverna utan vara en objektiv förebild. Oavsett hur kul eller motiverad läraren är ska denne 

ge ut samma undervisning till eleverna (Biesta, 2006). 

 

3.2.4. Motivation som begrepp i denna studie 

I denna studie kommer motivation som begrepp användas för att beskriva all typ av 

motivation, oavsett om det är inre eller yttre motivation. Det som beskrivs ovan som inre 

motivation är den motivation som enligt bakgrundsforskningen är den motivation som bidrar 

till elevernas lust att lära matematik. Detta kommer att finnas i åtanke vid analys av materialet 

och kommer sedan att användas som stöd i diskussionen av resultatet. I artiklarna, som är 

skrivna på engelska, har även begreppet interest påträffats som synonym till motivation. I 

vissa enstaka fall använder artiklarna orden attitude och attention som synonymer till 

motivation. I alla av dessa fall kommer de översättas och användas som begreppet motivation 

i denna studie. I de fall artiklarna explicit beskriver elevernas intresse eller attityd utöver 

motivationen så kommer detta att skrivas ut.  

 

3.3. Elever i behov av särskilt stöd 
För att uppfylla studiens syfte om att motivera alla elever i ett klassrum krävs det att studien 

även undersöker elever som är i behov av särskilt stöd eller har extra svårigheter till 

matematik då alla individer skiljer sig åt.  

 

Alla elever har olika förutsättningar både genom tidigare kunskaper och ibland genom fysiska 

eller psykiska svårigheter. Dessa barn benämns ofta barn i behov av särskilt stöd (Jakobsen & 

Lundgren, 2013). I denna studie kommer en del val av djupläsning syfta till hur 

matematikundervisning är motiverande för just elever i behov av särskilt stöd eller med extra 

svårigheter. Anledningen till detta är för att studien ska få en så bred bild som möjligt över 

vad i undervisningen som motiverar alla elever, oavsett bakgrund och svårigheter. Grunden 

för att alla elever i klassrummet ska ges möjlighet att bli motiverade är att de får vara med 

under ordinarie lektioner och känna sig inkluderade (Nilholm, 2007). Inkluderade är i detta 

sammanhang ett begrepp som innebär att alla elever i ett klassrum ska känna sig som en 

tillhörande del av gruppen och inte känna utanförskap (Nilholm, 2007). 
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4. Metod 
Detta kapitel kommer vara uppdelad huvudsakligen i tre delar. Första delen beskriver varför 

denna studie valt systematisk litteraturstudie som datainsamlingsmetod samt etiska 

överväganden. De andra två delarna beskriver tillvägagångssättet och de olika val som gjorts i 

samband med själva processen vid datainsamlingen och analysen. 

 

4.1. Systematisk litteraturstudie som metod 
Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) är en systematisk litteraturstudie bra 

i de fall då syftet är att hitta evidensbaserad kunskap. Avsikten med en systematisk 

litteraturstudie är att hitta all forskning inom det område som ska undersökas, därmed blir 

resultatet i stor grad evidensbaserat. Systematiska litteraturstudier är bra för skolverksamheter 

då de fungerar utmärkt till att svara på praktiska frågor och reflektera samt analysera resultatet 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Den här typen av metod är därför lämplig 

till denna studie då syftet är att undersöka vad i undervisningen som kan öka elevernas 

motivation. Det kan till exempel vara svårt att uppfylla syftet med intervjuer då det inte är 

säkert att de som deltar har erfarenhet av alla de aspekter och hjälpmedel som en 

litteraturstudie kan tänkas finna. En systematisk litteraturstudie har hög replikerbarhet då 

metoddelen som beskriver tillvägagångssättet ska vara välformulerad. Nackdelen med denna 

typ av insamlingsmetod för datamaterial kan dock vara att det är svårt att tillföra ny kunskap. 

I största möjliga mån kommer denna studie, med hjälp av forskningen inom fältet, komma 

med slutsatser om generaliserbarhet och användbarhet angående vad det är i undervisningen 

som motiverar eleverna till matematik.  

 

4.1.1. Etiska överväganden i relation till vald metod 

I forskning där andra personer än själva forskaren förekommer blir de etiska aspekterna 

väldigt viktiga. I till exempel intervjuer och observationer kan det vara av stor vikt att inte 

”hänga ut” en viss person utan vara helt anonym och inte beröva någon, varken involverande 

eller utomstående, persons frihet och/eller integritet (Bryman, 2002). I en systematisk 

litteraturstudie ser det annorlunda ut. I en sådan handlar det mer om att ställa sig korrekt mot 

forskningen och lägga hög vikt vid reliabiliteten och validiteten. Alltså är det som undersöks 

trovärdigt och eftersöks det som sägs ska eftersökas. Vetenskapsrådet har vissa kriterier för att 

definiera ohederlig forskning, vilket är strikt förbjudet. Bland annat ska forskningen vara 

objektiv. Med det menas i detta fall att forskaren inte endast ska välja artiklar som gynnar 
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dennes perspektiv på en fråga, eller välja artiklar som endast är skrivna av ett visst land eller 

av ett visst kön (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I denna studie har all 

forskning inom området inkluderats som uppfyller urvalskriterierna. Resultatet har sedan 

analyserats utifrån kategorier som målar upp en bild av forskningsfältet. Detta för att enklare 

förstå fältet, vilket sedan förklaras på ett vetenskapligt etiskt och korrekt sätt.  

 

4.2. Datainsamlingsmetod 
För att hitta artiklar i området har databasen Web of Science använts. Denna databas har hög 

standard gentemot andra då alla artiklar är vetenskapligt granskade. Detta medför att urvalet 

inte behöver baseras på vilka artiklar som är granskade eller inte. Nackdelen med denna 

databas är emellertid att inte alla tidskrifter i matematikdidaktik finns med, vilket kan skapa 

ett visst bortfall av artiklar som möjligtvis skulle förändra resultatet i studien. Databasen är 

internationell och använder sig inte utav ämnesordlista utan fritextsökning och booleska 

operatorer som AND och OR samt trunkering och frassökning.  

 

4.2.1. Sökningar 

Eftersom denna studie vill fånga ett internationellt perspektiv har sökningar gjorts med 

engelska ord och synonymer. Dessutom har resultatet förvalts att bara visa texttypen 

vetenskapliga artiklar samt att de endast ska vara skrivna på engelska. Något tidsspann har 

inte begränsat studien i huvudsak för att sökresultatet inte skulle blivit tillräckligt omfattande. 

Men också för att äldre forskning kan komplettera den samtida forskningen i fältet. Studien 

har heller inte avgränsat åldern på medverkande deltagare i artiklarna så länge de benämnts 

som elever eller studenter. Detta för att få en bredare bild över vad som motiverar elever, men 

också studenter, till matematik, oavsett årskurs eller nivå. Om resultatet påvisar några 

skillnader angående ålder på medverkande kommer detta tydligt att skrivas ut.  

 

4.2.2. Sökord 

Letandet av sökord var till en början komplicerat då studiens syfte inte var färdigställt. 

Bestämt var dock att sökningarna skulle presentera artiklar där resultatet undersökte 

någonting i undervisningen som bidrog till ökad eller hög motivation hos eleverna. Alla 

sökningar har gjorts i Topic vilket innebär att orden kan vara med i titeln, som nyckelord 

och/eller i abstractet. För detta har förkortningen TS använts. För att först och  

främst få träffar inom matematik användes ordet math* där trunkeringen innebär att ändelsen 

på ordet kan variera (till exempel mathematics, mathematic, mathematical, mathematically). 
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För att fånga in den forskning som är relevant för att besvara studiens fråga fortsatte sedan 

arbetet med att finna lämpliga sökord och synonymer.  

 

Ordet motivation* var med från början i sökandet efter artiklar. Vid senare sökningar 

förkortades det till motivat* för att även träffa ord med annan ändelse som t.ex. motivative 

och motivates. Det testades även att förkortas till motiv* vilket endast resulterad i icke 

relevanta artiklar för denna studie. I början innehöll sökningarna ordet individ* för att målet 

till en början var att hitta faktorer som ökar motivation för varje enskild elev för att kunna 

inkludera alla. Det visade dock inga relevant artiklar vilket gjorde att ordet valdes bort. Ett 

annat ord som också testades tidigt var teach*, anledningen var för att finna artiklar som 

berörde motivation och lärande. Ordet valdes dock bort och byttes ut mot en frassökning då 

det inte kompletterade sökningen med artiklar relevanta för studien.  

 

Frassökningen som användes för att få med vilken undervisning det är som påverkar 

motivationen började med ”teaching method*”, där citationstecknen står för att frasen ska 

finnas med någonstans i Topic. Synonymer användes för att få en bredd och få med de artiklar 

som använt sig utav andra undervisningsord såsom ”teaching strateg*”, ”teaching instruct*” 

och ”teaching approach*”. Dessa sattes ihop i en parentes med den booleska operatorn OR 

för att någon utav dessa skulle finnas med i resultatet av sökningen.  

 

För att få fler träffar prövades olika synonymer till motivation. Det var ord som attitude*, 

esteem*, inspiration* och interest*. Alla dessa ord tycktes ge ett stort antal artiklar som inte 

var relevanta för denna studie, därför testade en slutgiltig söksträng utan dessa ord. I 

slutändan användes dock interest* som synonym till motivat* i en parentes. Anledningen till 

valet av detta ord var att det inte genererade i irrelevanta artiklar för studien, utan 

kompletterade det forskningsfältet som hade skapats. Orden attitude och attention används i 

vissa artiklar som synonymer till motivation precis som interest. Orsaken till att dessa ord i 

slutändan inte var med i söksträngen var att då de användes som synonymer till motivation 

var även motivation med någonstans i Topic. Detta resulterade i att orden endast tillförde 

artiklar som inte var relevant för denna studie. 

 

4.2.3. Söksträng 

Den slutgiltiga söksträngen innehöll math* följt av den booleska operatorn AND för att 

inkludera nästkommande ord, vilket var en kombination av frassökningar i parentes 
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(”teaching method*” OR ”teaching strateg*” OR ”teaching instruct*” OR ”teaching 

approach*”). Efter frassökningen blev nästa del i söksträngen ett AND med efterföljande 

motivat*. Vid detta tillfälle var resultatet 60 träffar. I detta skede tillkom sökordet interest*, 

som beskrivits ovan, vilket ökade antalet träffar. Den slutgiltiga söksträngen blev då: (math* 

AND ("teaching method*" OR "teaching strateg*" OR "teaching instruct*" OR "teaching 

approach*") AND (motivat* OR interest*). Söksträng gav vid den tidpunkten sökningen 

gjordes 80 stycken träffar. Se Figur 1 för vidare förståelse och sammanfattning av 

söksträngen.  

 
Databas och 
datum 

Sökord/kombination av 
sökord 

Avgränsningar Sökträffar 

Web of Science, 
24-04-2017 

TS=(math* AND ("teaching 
method*" OR "teaching strateg*" 
OR "teaching instruct*" OR 
"teaching approach*") AND 
(motivat* OR interest*)) 

Language: English 
Document types: 
Article 

80 

Figur 1. Tabell över den slutgiltiga söksträngen. 
 
4.2.4. Manuellt urval 

När söksträngen blev färdig var det dags att göra ett manuellt urval av träffarna utefter några 

urvalskriterier. Detta för att studien ska vara just systematisk och i så stor utsträckning som 

möjligt bli replikerbar. De kriterier som bestämt urvalet är följande; 

 

- Artikeln behandlar i huvudsak ämnet matematik. 

- Artikeln granskar någon form av undervisning eller aspekt i undervisningen som 

påverkar elevernas/studenternas motivation. 

 

En del artiklar berörde motivation i allmänhet bland elever i skolan där matematik ingick. 

Däremot berördes inte matematik tillräckligt för att tillföra denna studie något, därav det 

första kriteriet. Det andra kriteriet valdes på grund av att några av sökträffarna behandlade 

lärares motivation till ämnet. Dessa kriterier var i vissa fall svåra att följa. I huvudsak var 

problemet att Fulltext inte fanns på artiklarna och att abstractet inte var tillräckligt 

beskrivande, i vissa enstaka fall var, dessutom abstractet rent av missvisande. Bristande 

kunskaper i det engelska språket gjorde det även till viss del svårt att tyda abstractet av vissa 

artiklar. När det manuella urvalet var färdigt kvarstod 30 artiklar.  
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4.3. Analysmetod 
De kvarstående 30 artiklarna genomgick en kvalitativ innehållsanalys. En innehållsanalys är 

en form av textanalys och kan varieras då det finns flera sätt att gå tillväga på. Gemensamt är 

dock att forskaren vill kategorisera (koda) efter teman och trender, som påvisas i texterna som 

analyseras, som är intressanta för syftet och forskningsfrågan (Bryman, 2002). Då resultatet 

ska undersökas i flertalet artiklar är en innehållsanalys att föredra i denna studie eftersom den 

både kan varieras och leda till ett svar på forskningsfrågan (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

I denna studie kodas alla artiklar genom läsning av abstract för att först skapa en bild av 

forskningsfältet. Sedan delas artiklarna upp i huvudkategorier och underkategorier skapade 

utifrån innehållet på artiklarna. För att analysera materialet på djupet har sex stycken artiklar 

valts ut, en från varje underkategori, som senare kommer jämföras i syntesen. Kriterierna för 

vilka artiklar som valts ut återfinns och förklaras under rubrik 4.3.2.  

 

4.3.1. Huvudkategorier och underkategorier 

Syftet med att skapa huvudkategorier var att få en översikt över forskningsfältet men också 

för att senare sammanföra resultaten från varje underkategori inom samma huvudkategori. 

Huvudkategorierna var alltså delvis till för att ordna underkategorierna. Underkategoriernas 

syfte var att bryta ner mängden artiklar som ingår i studien till ett hanterbart material. De 

delade upp artiklarna utefter tematiskt liknande resultat för att enklare kunna undersöka 

skillnader och samband.  

 

För att kunna skapa huvudkategorier och underkategorier att placera artiklarna i har abstract 

lästs på alla artiklar. I vissa fall har även delar av artikeln i fulltext lästs då abstractet varit 

otydligt eller förståelsen, på grund av bristande engelskkunskaper, varit påtaglig. 

Undersökningen av artiklarna gick ut på att se vad resultatet visade, men också vad syftet med 

artiklarna var, då studien vill ta reda på vad i undervisningen som motiverar eleverna. Efter 

granskningen skrevs artiklarna in i en tabell i bokstavsordning efter första bokstaven i 

efternamnet på första författaren. Först var tabellen inte uppdelad i de kategorier som nu 

förekommer utan dessa lades till senare. Den slutliga tabellen innehåller följande kolumner: 

referens, hur motiveras studien, syfte/forskningsfråga(or), deltagare och metodval och 

slutsatser. Dessa delar är till för att enkelt skapa en bild och sammanfattning av artiklarna 

såväl som forskningsfältet, men även för att underlätta kategoriseringen.  
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Kategoriseringen av artiklarna visade sig vara komplicerad. Det som undersöktes och 

avgjorde inom vilken huvudkategori och underkategori en artikel placerades var i första hand 

artikelns resultat men ibland även syftet. Detta för att det är resultatet på artiklarna som i 

huvudsak kan svara på denna studies syfte och frågeställning. Tanken var att skapa två 

huvudkategorier, vilket inte var den svåra biten då det ofta handlade om antingen materiella 

aspekter eller psykiska och sociala som artiklarna lyfte fram. Den svåra biten var att skapa 

underkategorier som innefattade alla artiklar. Många av artiklarna undersöker delvis samma 

sak men ofta med en specifik inriktning. Ibland visade resultatet i en artikel att denne kunde 

höra hemma i två underkategorier genom att testa till exempel både ett visst 

undervisningsmaterial såväl som en speciell metod i en experimentgrupp. I de enstaka fallen, 

som ovan beskrevs, ordnades artikeln utifrån vad huvudsyftet i artikeln beskrev.  

 

Till en början låg alla artiklar som berörde motivation genom digital användning i samma 

underkategori, dessa delades senare upp i två underkategorier. Tillsammans med en tredje 

underkategori inföll dessa under första huvudkategorin som benämnts Materiella hjälpmedel i 

undervisningen. Det var dock svårare att skapa underkategorier till artiklarna som kom att 

tillhöra den andra huvudkategorin, psykiska och sociala aspekter i undervisningen. En del 

artiklar handlade om förutsättningar, medan andra handlade om interaktioner på både individ- 

och gruppnivå. Till en början var det oklart hur underkategorierna skulle benämnas, men 

också vad artikelns resultat behövde visa för att placeras inom en viss underkategori. Efter 

läsning av abstract på alla artiklar skapades en bild av forskningsfältet flera förslag på 

underkategorier lyftes fram och testades; intressen, känslor, instruktioner, grupparbete, 

diskussioner, eget lärande, diffus problemlösning etcetera. Utifrån dessa underkategorier 

testades många artiklar, varpå oklarheten var ett faktum. Denna process föranledde dock till 

de underkategorier som nu existerar, vilka är följande, Text- och bildbaserat material, 

Digitala hjälpmedel, Digitala aktiviteter, Elevers förutsättningar och egna påverkan, 

Lärarens påverkan och Samspelet mellan lärare/elev och elev/elev.  

 

Den första huvudkategorin, Materiella hjälpmedel i undervisningen, innehåller artiklar vars 

resultat visar hur olika typer av undervisnings- eller hjälpmaterial kan motivera eleverna. I 

denna kategori var det i huvudsak olika typer av digitala former som undersökts, dessa 

delades upp i Digitala hjälpmedel samt Digitala aktiviteter. Inom dessa underkategorier 

hamnade artiklar som i huvudsyfte undersökte huruvida ett program eller en 
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undervisningsmetod inom den digitala världen kan motivera eleverna i matematik. Skillnaden 

på dessa är aktiviteter som förekommer under lektionerna, vilket benämns Digitala 

aktiviteter, och hjälpmedel som används utanför klassrummet, Digitala hjälpmedel. Den sista 

underkategorin benämndes Text- och bildbaserat material. I denna underkategori förekommer 

resterande artiklar, inom denna huvudkategori, vars syfte är att undersöka hur olika typer av 

material, som inte är digitala, motiverar eleverna eller ej. 

 

Den andra huvudkategorin, Psykiska och sociala aspekter i undervisningen, innefattar artiklar 

vars resultat visar hur olika förutsättningar, samspel mellan elever samt lärarens roll påverkar 

elevernas motivation. Underkategorierna inom denna huvudkategori var, som tidigare nämnts, 

något svårare att urskilja. Dels för att artiklarna till viss grad undersökte samma sak, dels för 

att det var svårt att hitta namn på underkategorier som involverade resterande artiklar. Den 

första underkategorin, Elevers förutsättningar och egna påverkan, innefattar artiklar som dels 

undersöker hur elevernas förutsättningar påverkar motivationen, dels om det som sker inuti 

eleverna i undervisningssammanhang påverkar motivationen. Alltså om till exempel känslor 

är något som påverkar elevernas motivation. Den andra underkategorin, Lärarens påverkan, 

inkluderar artiklar som i huvudsak undersöker hur lärarens egna motivation påverkar 

eleverna. Här hamnade även artiklar som i resultatet beskriver om läraren påverkar elevernas 

motivation och i så fall genom vad. Underkategorin Samspelet mellan lärare/elev och 

elev/elev är liknande den innan om lärarens påverkan. Skillnaden är att den tidigare 

underkategorin i huvudsak påvisar lärarens direkta påverkan medan denna handlar om hur 

läraren bör jobba med och mot sina elever för att öka motivationen genom sociala 

konstruktioner. Underkategorin innehåller bland annat artiklar som berör grupparbete.  

 

Efter kategoriseringen utvecklades tabellen med alla artiklarna för att enklare visa vilka 

artiklar som faller in under respektive underkategori. Vilka artiklar som förekommer under 

respektive kategori kommer redogöras vidare i resultatet, men presenteras även i tabellform 

under respektive bilaga (1–6).  

 

4.3.2. Fördjupning av artiklar 

För att fördjupa underkategorierna och resultatdelen kommer en artikel från varje 

underkategori presenteras för en mer djupgående analys. Detta för att sedan jämföra artiklarna 

i en syntes. För att välja ut artiklar från varje underkategori har två kriterier skapats. Dessa är 

likadana för varje underkategori och är de som följer: 
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- Fulltext är tillgänglig 

- Artikeln är publicerad under 2013 eller senare 

 

Valet av kriterier var till en början inte klart, de uppstod längs vägen när underkategorierna 

var skapade och innehållet började ta form. Fulltext var givet för att kunna analysera texten, 

texter från ett inte alltför stort tidsspann valdes då jämförelsen i syntesen bör innefatta artiklar 

från samma tidsepok. Detta för att inte skillnader i läroplaner och synen på undervisning ska 

vara alltför stor. De senare åren valdes för att det var överrepresenterande flest artiklar där. 

Trots att alla artiklar i studien är vetenskapligt granskade undersöktes artiklarnas kvalité inför 

djupanalysen. Kriterierna och valet av artiklar gjordes efter en bedömning av artiklarnas 

kvalité där de som valdes visade på tydlig redovisning av resultat och diskussion i relation till 

syftet.  

 

När kriterierna tillämpades på artiklarna i underkategorierna var det endast i text- och 

bildbaserat material som det stod en ensam artikel kvar. I de andra underkategorierna var det 

två eller tre. Anledningen till att inte fler kriterier skapades var för att det inte gick att finna 

kriterier som fungerade på alla underkategorier.  

 

För att välja ut artiklar i de underkategorier där det var flera artiklar som klarat kriterierna 

kontrollerades det först om det var någon som undersökte hur elever i behov av särskilt stöd 

eller svårigheter till matematik motiveras till matematik. Anledningen till det var att endast ett 

fåtal artiklar undersökte just detta, och för att uppfylla studiens syfte om att motivera alla 

elever, blev dessa artiklar relevanta. I Digitala hjälpmedel och Digitala aktiviteter fanns det 

vardera en artikel som undersökte detta, vilka då valdes för djupanalys. I de tre 

underkategorierna som infaller under huvudkategorin psykiska och sociala aspekter i 

undervisningen fanns ingen artikel, efter att kriterierna tillämpats, som berörde elever med 

speciella behov eller svårigheter till matematik. I dessa fall valdes den artikeln som kunde 

representera underkategorin och på ett märkbart sätt bidra till en mer omfattande djupanalys 

och syntes.  
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5. Resultat och analys 
I denna del kommer först en översikt av alla artiklar som ingår i studien. Detta för att få en 

bred bild över hur forskningsfältet ser ut. I de två nästkommande delarna i detta avsnitt 

kommer först en kort presentation av de båda huvudkategorierna. Sedan följer en enklare 

sammanställning av artiklarna inom varje underkategori följt av en avslutande resultatöversikt 

och analys där de viktigaste resultaten presenteras och jämförs från alla artiklar inom 

respektive huvudkategori. En djupanalys kommer sedan göras på en utvald artikel från varje 

underkategori för att bredda förståelsen av forskningsfältet. Avslutningsvis presenteras 

upptäckterna från fördjupningsmaterialet i en syntes för att jämföra resultaten. 

 

5.1. Översikt 
De 30 artiklar som ingår i denna studie har publicerats mellan 1993 och 2017, varav hälften 

publicerats de senaste tre åren (2015–2017). Detta visar att forskningsfältet är relativt nytt. 

Vidare visar artiklarna som återfinns i denna studie att forskningen inom fältet förekommer på 

flera ställen i världen, såsom Nordamerika, Sydamerika, Europa, Afrika och Asien. Många av 

artiklarna har använt sig utav en kvasiexperimentell design för datainsamling, med andra ord 

test av teorier eller hypoteser genom experiment- och kontrollgrupper.  

 

Hur processen för skapandet av kategorierna utfördes beskrevs i analysmetoden och nedan 

följer en kort sammanställning samt illustration av vilka kategorier som skapats. Dessa är 

huvudkategorierna med respektive underkategorier: 

 

A. Materiella hjälpmedel i undervisningen 

1. Text- och bildbaserat material 

2. Digitala hjälpmedel 

3. Digitala aktiviteter 

 

B. Psykiska och sociala aspekter i undervisningen 

1. Elevers förutsättningar och egna påverkan 

2. Lärarens påverkan 

3. Samspelet mellan lärare/elev och elev/elev 

 
Figur 2 tydliggör ytterligare hur kategorierna hänger ihop.  
 



 21 

 
Figur 2. Illustration av huvudkategorier med respektive underkategorier. 
 
5.2. Materiella hjälpmedel i undervisningen 
Huvudkategori A innefattar forskning som i huvudsak syftar till att undersöka hur olika typer 

av material kan motivera eleverna i undervisningen. De flesta artiklarnas utgångspunkt är att 

arbeta utifrån ett visst material som eleverna får arbeta med eller tillhandahålla och undersöka 

hur det motiverar dem eller ej. Materialet kan vara i Digital form eller fysisk form. 

Underkategorierna är uppdelade utefter vilket typ av material det är, som tidigare beskrivits i 

analysmetoden. De artiklar som hör till denna huvudkategori delades upp i tre underkategorier 

där Digitala hjälpmedel innehåller hälften av artiklarna. Totalt är det 12 artiklar inom denna 

huvudkategori.  

 

5.2.1. Text- och bildbaserat material 

Denna kategori fångade upp tre stycken artiklar, av dessa var fulltext tillgänglig endast på en. 

Två av de artiklar som ingått här är artiklar som använt sig utav textbaserad undervisning i 

form av instruktioner för, till exempel, problemlösning. Textbaserad undervisning är i denna 

studie en undervisning baserad på ett textbaserat material. Detta material kan vara utformat 

från matematikboken eller separat utifrån andra arbetsblad/häften. Gemensamt är att det är ett 

material eleverna arbetar med enskilt eller i grupp som inte är digitalt utan i pappersform. 

 

Henderson och Landesman (1995) har undersökt hur tematiskt integrerade instruktioner för 

problem kan motivera elever. Tematiskt integrerade instruktioner syftar i detta fall till väl 

beskrivna instruktioner med avsikt att öka förståelsen för eleverna. Detta i sin tur kan leda till 
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fler elever som deltar i klassrumsdiskussioner. Resultatet visade dock ingen ökning av 

motivationen till matematik. Ett liknande resultat påträffas i en annan artikel som specifikt 

berör ämnet problemlösning. Schukajlow och Krug (2014) fann i sin undersökning att då 

eleverna får konstruera flera lösningar utifrån verklighetsproblem motiveras de. 

 

Den artikeln som särskiljer sig något från de andra är skriven av Sengul och Dereli (2013). De 

skriver om hur problemlösning med hjälp av tecknade illustrationer kan motivera elever i 

matematik gentemot ordinarie undervisning. Deras resultat visar att eleverna i 

experimentgruppen ser användandet av tecknade illustrationer som en positiv inverkan på 

deras motivation till matematik. Tecknade illustrationer var det material som arbetades med 

under experimentet och visade enligt författarna på ökad motivation. Däremot användes 

materialet till att skapa diskussioner och förståelse genom dessa, vilket även visar på en 

förändrad undervisningsstrategi. 

 

Sammanfattningsvis för denna underkategori följer att större stycken text samt långa precisa 

beskrivningar för uppgifter inte är motiverande för eleverna. Det blir tydligt utifrån denna 

studie att forskningen inom detta område är relativt litet. Utefter innehållet som denna 

underkategori har presenterat framgår det att mer forskning bör utföras om vilka fysiska 

material i undervisningen som motiverar eleverna. Detta för att få en bredare bild av huruvida 

olika material kan ge olika resultat.  

 

5.2.2. Digitala hjälpmedel 

Tre av artiklarna inom förevarande huvudkategori tillföll denna underkategori. Av dessa var 

alla tillgängliga i fulltext. Artiklarna som ingick i den här underkategorin är artiklar som 

undersöker digitala hjälpprogram eller supportprogram som på ett eller annat sätt ska 

underlätta undervisningen antingen för eleverna eller läraren, och genom det skapa motivation 

för eleverna. Med andra ord är det program som underlättar förståelse och ger eleverna större 

möjlighet till lärande i framtiden. Skillnaden mot nästa underkategori är att i denna 

undersöker artiklarna endast digital hjälp- eller supportprogram.  

 

Artikeln skriven av Bhagat, Chang och Chang (2016) undersöker vad konceptet flipped 

classroom har för effekt på elevernas motivation i matematik. Undervisningsstrategin flippat 

klassrum (egen översättning) går ut på att läraren laddar upp föreläsningar eller genomgångar 

på valfri plattform på nätet som eleverna har tillgång till. Eleverna ser sedan på detta klipp 
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innan själva lektionen börjar. Detta ska då ge utrymme för eleverna att lära sig i sin egen takt 

och använda lektionerna till diskussioner och arbete med området då en viss förförståelse 

redan skapats. Studien använde sig utav för- och eftertester i experiment- och kontrollgrupp. 

Resultatet visade att eleverna i experimentgruppen både presterade bättre och fick högre 

motivation. Det visade sig även att största skillnaden tillföll de lågpresterande eleverna i 

experimentgruppen då de fick mer tid på sig att förstå sig på området. 

 

Davidson och Elliot (2007) skriver om effekten på gymnasieelever och studenter genom 

användandet av ett verktyg för support via internet. Det handlar om att lära om Core Skills 

som i denna studie översätts till de fem förmågorna som står i kursplanen för matematik 

(Skolverket, 2011). Gymnasieeleverna hade inte hört talas om dessa men visade sig tycka, 

precis som studenterna, att det var ett bra verktyg för att öka inlärningen. Majoriteten av 

grupperna som undersöktes tyckte att support via internet var ett bra sätt att öka motivationen.  

 

Huang, Su, Yang och Liou (2017) skriver om hur ett digitalt verktyg som ger anteckningarna 

en digital form kan påverka elevernas motivation och prestanda. Verktyget är en speciell 

penna som läser av rörelser och sedan överför de till en dator i digital form. I undersökningen 

fanns tre grupper, första gruppen fick traditionell undervisning och vanlig penna och papper, 

den andra traditionell undervisning fast med den digitala pennan och den sista gruppen fick 

arbeta med problemlösningar med hjälp av den digitala pennan. Resultatet visade att det inte 

var någon skillnad på de två grupper som inte arbetade med problemlösning. Den gruppen 

som arbetade med problemlösning gemensamt med den digitala pennan visade dock på både 

högre prestationer och motivation till matematik. Detta visar att oavsett hur avancerad teknik 

som används så ger det ingen ökad motivation så länge som undervisningsstrategin inte är 

effektiv nog att tillgodogöra den (Huang et al., 2017) 

 

De tre artiklar som ingått här är forskning som inriktat sig på hjälpverktyg för undervisningen 

i digital form. I de flesta fallen visade resultatet att eleverna tyckte det var motiverande. Trots 

att forskningen inom detta område visat sig vara väldigt tunn så visar den på en relativt tydlig 

trend, att support i digital form är motiverande. Undantaget visade sig vara då 

undervisningsstrategin inte tillgodogör sig tekniken vilket inte leder till någon skillnad i 

motivation (Huang et al., 2017). Det visade sig inte vara någon skillnad på motivationen hos 

gymnasieelever och studenter angående digitala supportprogram.  
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5.2.3. Digitala aktiviteter 

Denna underkategori är den som innehåller flest artiklar i nuvarande huvudkategori. Sex 

artiklar har undersökt hur olika typer av digitala aktiviteter motiverar elever där alla artiklar 

var tillgängliga i fulltext. Digitala aktiviteter syftar till program eller digitala verktyg som 

eleverna använder sig utav för att arbeta med och/eller lösa uppgifter eller problem. Det kan 

vara ett typ av program i en dator eller ett annat redskap som drivs genom elektronik. 

Skillnaden mot förra underkategorin är att dessa artiklar undersöker hur digitala verktyg som 

eleverna använder för direkt inlärning av ett visst område eller del i matematiken motiverar 

eleverna. 

 

Det som undersökts mest i denna underkategori är hur datorspel påverkar motivationen. de 

Castro, Silva Bissaco, Panccioni, Martini Rodrigues och Domingues (2014) menar, utifrån 

resultatet på sin artikel, att en dator är ett drivande och intressant verktyg till 

matematikundervisning för eleverna. Vidare visar deras artikel att datorspel med en virtuell 

värld som underhållning anses roligare för eleverna och därmed ger mer motivation än de som 

vanligtvis används för undervisning. Su (2016) undersöker istället djupare hur kognitiv 

belastning, motivation och ångest påverkas av spelbaserat lärande. Resultatet visade att 

genom spelabaserat lärande minskar den kognitiva belastningen vilket direkt ökar 

prestationerna. Det visade sig också att spelbaserat lärande var uppskattat och bidrar till ökad 

motivation. Yong, Gates och Harrison (2016) författade en artikel utifrån intervjuer av tre 

gymnasieelever, tre föräldrar och tre lärare i matematik. Gymnasieeleverna var positiva till 

användandet av digitala spel i undervisningen för att kunna få vara aktivt involverade, vilket 

enligt författarna skapar motivation. Föräldrarna däremot såg inte spelbaserat lärande som 

någonting kompletterande utan föredrog traditionell undervisning. Lärarna som intervjuades 

förkastade dock inte digitala spel som ett verktyg men spekulerade i att det kan vara just ett 

kompletterande verktyg till den ordinarie undervisningen (Yong et al., 2016). 

 

Artikeln skriven av Bhagat och Chang (2015) undersöker hur dataprogrammet GeoGebra 

påverkar elever. Undersökningen är utvecklad från tidigare forskning som påstår att 

datorprogram är motivationshöjande för elever i matematik (Bhagat et al, 2015). 

Datorprogrammet GeoGebra arbetas med under lektionerna och är till för att hjälpa elever 

med förståelsen i Geometri. Resultatet visade stora skillnader prestationsmässigt där 

experimentgruppen var de som presterade bäst. Författarna menar att forskningen är 

överensstämmande med tidigare forskning om att liknande program är motivationshöjande för 
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eleverna, därmed även detta. Liknande tillvägagångssätt sker med grafräknare då eleverna ska 

arbeta med sannolikhetslära som Tan, Harji och Lau (2011) skriver en artikel om. Det handlar 

då om att använda ett verktyg för att underlätta förståelsen och framförallt arbetsgången. 

Författarna skriver artikeln delvis med syfte att komplettera befintlig forskning på området. 

Resultatet framträdde enligt författarnas förväntningar, eleverna som fick arbeta med grafisk 

miniräknare visade betydligt högre motivation till just området sannolikhetslära efter 

sessionen än vad de gjorde före. Det var också stor skillnad gentemot kontrollgruppen som till 

och med hade sänkt motivationen till området vid jämförelse av för- och eftertester.   

 

Faber, Luyten och Visscher (2017) vill ta reda på hur digitala bedömningsverktyg kan 

påverka elevernas motivation och prestanda. I artikeln skriver de om ett program som heter 

Snappet. I detta program kan eleverna arbeta och lösa problem individuellt. Programmet kan 

sedan läraren övervaka från sin dator och se hur eleverna processar direkt under lektionstiden. 

Vissa elever fick då feedback och tips under lektionen hur de ska gå tillväga vid bekymmer 

medan de andra inte fick det. Resultatet visade att eleverna som fick feedback med hjälp av 

programmet och läraren presterade bättre och fick högre motivation. 

 

Efter en grundlig analys av denna underkategori framträder markanta positiva effekter av 

digital användning i undervisningen med syfte att motivera elever till matematik. Flera av 

artiklarna refererade till tidigare forskning om hur digitala spel eller andra digitala verktyg 

höjer prestationen för elever i matematik. Däremot var flertalet eniga om att mer forskning 

bör göras för att undersöka vad de har för fortsatt effekt på elevernas motivation under en 

längre tid.  

 

5.2.4. Resultatöversikt och analys av huvudkategori A  

I första underkategorin framgick det att problemlösning, specifikt problemlösning med diffusa 

problem eller flera lösningar, var motiverande för eleverna. Detta kopplades samman till 

artikeln om textbaserad instruktion. Då textbaserade instruktioner inte visade sig motivera 

eleverna blir det tydligt att då eleverna får mycket text att läsa med tydliga instruktioner så 

förloras motivationen. Däremot ökar den om eleverna får en chans att själva konstruera 

problem och svar (Schukajlow & Krug, 2014). Sengul et al. (2013) fann att då undervisningen 

baserades på tecknade illustrationer istället för endast text vid problemlösning blev eleverna 

motiverade. Flera artikelförfattare i tredje underkategorin undersökte hur spelbaserat lärande 

motiverar eleverna till matematik. I dessa framträdde resultat om att elever som uppskattar 
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matematikundervisningen och tycker den är rolig motiveras till matematik. Genom en så 

kallad virtuell värld, som många av datorspelen bestod av, får eleverna använda sig utav 

fantasi och kreativitet i samband med matematikundervisning. Utifrån dessa resultat kan en 

viss trend tydas, att fantasin och kreativiteten har en stor betydelse för motivationen till 

matematik. 

 

Inom denna huvudkategori påträffades även att det finns en del hjälpmedel inom 

matematikundervisning som är extra motiverande för elever med särskilda behov eller som 

behöver extra stöd. Detta var till exempel datorprogram i form av digital support (Bhagat et 

al., 2016). En artikel fick ett spännande resultat om digitala verktyg. Den visade att digitala 

hjälpmedel inte motiverar eleverna om inte undervisningen är anpassad till verktyget och kan 

tillgodogöra det (Huang et al., 2017). Det visar sig att både elever med olika förutsättningar 

och elever i olika åldrar uppskattar och motiveras av digitala verktyg som hjälpmedel i 

undervisningen. Utifrån de resultat som framträtt förstås det att digitala verktyg samt nivån på 

elevernas uppskattning av undervisningen är väsentlig för att få en god motivation till 

matematik och fortsatt lust att lära.  

 

Det som händer när eleverna uppskattar lektionerna, och genom det motiveras, är att de 

påbörjar en positiv spiral. Enligt Klapp (2015) så behöver elever känna att de lyckas och se 

framsteg i sin utveckling för att få en stadig positiv spiral. Om elever får arbeta med digitala 

verktyg ges de större möjligheter att i framtiden även vara motiverade till matematik, även om 

det uppkommer nya hinder.  

 

5.3. Psykiska och sociala aspekter i undervisningen 
Huvudkategori B berör först och främst sociala men också psykiska aspekter som påverkar 

motivationen i undervisningen. I vissa fall undersöks även metoder för hur undervisning bör 

bedrivas för att motivera eleverna genom sociala interaktioner och/eller efter vissa 

förutsättningar. I denna huvudkategori finns de kvarvarande artiklarna, alltså 18 stycken. 

Dessa är relativt jämnt fördelade mellan de underkategorier som skapats. Många av dessa 

artiklar testar olika sätt för läraren att närma sig eleverna på, samt hur eleverna uppfattar 

detta.  
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5.3.1. Elevers förutsättningar och egna påverkan 

Denna underkategori innehåller sju stycken artiklar varav sex var tillgängliga i fulltext. Under 

denna rubrik kommer artiklar presenteras som delvis undersöker hur elevers olika 

förutsättningar kan påverka deras motivation till matematik, men också vad inom eleverna 

som kan påverka deras motivation. I denna underkategori tillföll därför de artiklar som 

undersökte om de tankar och känslor eleverna innehar, eller kan skapa genom undervisning, 

ger förutsättningar till ökad eller minskad motivation för matematik. 

 

Beck-Winchatz och Riccobono (2008) undersöker hur blinda barn kan finna motivation i No, 

teknik och matematik. De förutsätter att blinda barn, likväl som många andra barn i 

grundskolan, är intresserade av rymden. Genom detta vill de visa att blinda barn också har en 

chans att lyckas inom dessa ämnen och skapa sig en karriär oberoende av deras handikapp. 

Resultatet visade att genom låta de blinda barnen arbeta tillsammans, samt få förståelse för 

karriärmöjligheterna i dessa ämnen, fann de motivation. Savelsbergh, Prins, Rietbergen, 

Fechner, Vaessen, Draijer och Bakker (2016) visar liknande resultat i sin artikel. De har 

utifrån en litteraturstudie undersökt vad som motiverar eleverna i matematik. Utifrån en 

teoretisk synpunkt kom de fram till att det som påverkar motivationen är; uppfattad relevans, 

olika intressen, självkänsla samt framtida karriär (Savelsbergh et al., 2016). Detta stödjer då 

forskningen som Beck-Winchatz et al. (2008) kom fram till. Att involvera fritidsintressen i 

undervisningen och öka elevernas förståelse om framtida karriärer i ämnet motiverar eleverna. 

Savelsbergh et al. (2016) fann även att ju äldre eleverna var desto mindre var möjligheterna 

att påverka elevernas motivation till ämnet. Harlow, Burkholder och Morrow (2002) menar att 

många elever har ångest och oro inför matematiklektioner. För att undvika detta samt att öka 

elevernas självkänsla så har de undersökt hur olika undervisningsmetoder påverkar eleverna 

och om detta i sin tur leder till ökad motivation. Resultatet bygger på för- och eftertester som 

visade att de testade metoderna minskade elevernas oro och ökade deras självkänsla, vilket 

ledde till högre motivation i matematik. De metoder som testades och visade sig vara 

motiverande var elevhandledning, frågestund, problemlösning samt praktiskt lärande (Harlow 

et al., 2002).  

 

Galloway, Leo, Rogers och Armstrong (1995) menar att elever har olika tillvägagångssätt att 

ta sig an problem. Författarna hävdar att det finns tre olika motivationsstilar som elever 

använder sig utav vid svåra uppgifter. Den första är inlärd hjälplöshet, detta innebär en form 

av uppgivenhetskänsla där eleven inte ser någon möjlighet att lyckas. Den andra handlar om 
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självkännedom, ser eleven att denne kan lyckas ger det motivation, om inte blir effekten 

motsatt. Det sista sättet att ta sig an en svår uppgift är att vilja lära sig för att få mer kunskap. 

Artikeln undersöker vilken av dessa som är vanligast för att vid senare undersökningar kunna 

arbeta mot den inlärda hjälplösheten. Resultatet visade att elever med speciella behov oftare 

använder sig av de första strategierna samt att tjejer gör det något mer än pojkar. Ng, Liu och 

Wang (2016) skriver vidare om hur den egna inlärningsförmågan och självförtroendet spelar 

stor roll för motivationen. De undersöker om självreglerad inlärning är motiverande för 

eleverna i matematik eller inte. Självreglerad inlärning handlar om att läraren ger eleverna 

mycket eget ansvar och de får själva styra över i sitt lärande. Detta genom att övervaka, 

reglera och kontrollera deras kognition, motivation och beteende, vilket bland annat styrs och 

bestäms av deras mål (Ng et al., 2016). Resultatet uppfyllde hypoteserna. Genom god 

självreglerad inlärning så minskar oron hos eleverna samtidigt som svårhetsgraden på 

uppgifterna, motivationen samt självbehärskningen ökar. Det visade även att prestationerna, 

det självständiga stödet och tillfredsställelsen av att lyckas ökade genom denna typ av 

undervisning. 

 

Schukajlow och Rakoczy (2016) menar att elevernas känslor är viktiga för inlärningen. 

Kopplat till tidigare forskning påstår författarna att om eleverna tycker någonting är roligt och 

får känslan av att lyckas motiveras de till fortsatt lärande. Resultatet visade att genom bland 

annat att jobba med problemlösning där eleverna skulle hitta flera lösningar motiverades 

eleverna då de uppskattade uppgiften och tyckte den var rolig. Slutsatsen blev att känslorna 

som uppkommer vid lyckade prestationer kan användas för att finna motivation och öka 

lusten att lära på lång sikt. Vidare visar Meyer och Turner (2002) att känslor, motivation och 

kognition är likartade beståndsdelar i den sociala processen vid inlärning. Deras studie syftar 

till att många emotionella känslor delas med varandra och därav påverkar både läraren och 

eleverna varandra genom sin egen motivation. I resultatet kommer författarna fram till att 

självförtroendet och individens förmåga att interagera med andra spelar stor roll. Genom att 

be om hjälp eller dela med sig av sina tankar med andra kan det leda till framgång medan de 

som bestämmer sig för att klara det själva kan gå bet. Detta resulterar i olyckliga känslor som 

då påverkar motivationen negativt (Meyer & Turner, 2002). 

 

Detta är den underkategorin med flest artiklar av alla i denna studie. Samtliga har undersökt 

om det som sker inuti eleverna påverkar deras motivation. Det framgick att olika typer av 

känslor påverkar motivationen som till exempel deras självförtroende och hur rolig de tycker 
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uppgiften är. En artikel visade att åldern spelade roll, ju äldre eleven/studenten är, ju svårare 

är det att påverka dennes motivation. Det visade sig även att elever i behov av särskilt stöd 

eller med extra svårigheter ofta utsätter sig själva för negativa känslor i samband med svåra 

uppgifter i matematik. Vilket leder till ännu större brist i motivation.  

 

5.3.2. Lärarens påverkan 

Denna underkategori innehåller sex artiklar där alla är tillgängliga i fulltext. Underkategorin 

behandlar artiklar som undersöker på vilket sätt läraren är betydelsefull för elevernas 

motivation. Läraren ingår naturligtvis som del i alla underkategorier i studien, de artiklar som 

finns med här berör mer ingående hur läraren direkt och indirekt har inflytande över hur 

motiverade eleverna är till matematik eller inte.  

 

Hudley (1997) undersöker hur olika lärare påverkar elever olika. Två grupper undervisas av 

två olika lärare, vilket ger två olika resultat för hur motiverande eleverna tyckte lektionerna 

var. Hudley (1997) fastslår att lärarens pedagogik och undervisningsstil har stor påverkan på 

elevernas motivation, men också lärarens egna motivation till ämnet. Detta är något som även 

Maulana, Opdenakker och Bosker (2016) upptäcker i sin studie. De menar att 

inlärningsmiljön är väldigt viktig för lärandet. Läraren är en viktig beståndsdel för att denna 

miljö ska bli så bra som möjlig. I artikelns resultat visar det sig att det finns en koppling 

mellan studenters förväntningar och hur läraren framträder. Är läraren motiverad blir även 

eleverna det. Om läraren visar framfötterna och är engagerad i undervisningen bildar det en 

god lärandemiljö för eleverna vilket bidrar till hög motivation (Maulana et al., 2016). 

 

Tai, Leou och Hung (2015) prövar teorier om kognitiv belastning. De vill undersöka om en 

viss typ av undervisning kan minska den kognitiva belastningen och därmed öka 

motivationen. Metoden är en typ av lärarledd undervisning som ska hjälpa eleverna till 

mindre stress och belastning. Metoden går ut på att systematiskt arbeta sig igenom ett område 

i matematiken med många repetitioner för att eleverna inte ska känna sig överbelastade. 

Författarna använder sig av för- och eftertester för att mäta om eleverna i experiment- och 

kontrollgruppen har mer motivation, intresse och presterar högre än innan. Genom åtta 

stycken lärarledda lektioner visar resultatet att eleverna i experimentgruppen nådde betydligt 

högre prestationsmässigt gentemot den andra gruppen. Däremot var det ingen skillnad i 

motivation och intresse. Författarna menar att det är för kort session för att kunna mäta och 

vidare forskning behövs för att få ett tillförlitligt resultat.  
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Schukajlow, Leiss, Pekrun, Blum, Mueller och Messner (2012) jämför olika typer av 

problemlösningsuppgifter för att se om en av de tre som undersöks är mer motiverande än de 

andra för eleverna. Resultatet visar att det inte är någon skillnad alls på de olika 

problemlösningstyperna. En upptäckt gjordes dock i samband med undersökningen, då läraren 

tog ett steg tillbaka och lät eleverna jobba själva med problemen som en form av 

studentorienterad undervisning så fick de mer motivation (Schukajlow et al., 2012). Yi och 

Lee (2017) menar att kvalitén på instruktionerna och ledningen av läraren är den viktigaste 

beståndsdelen vad gäller elevers motivation och lärande. De undersöker olika lärarstrategier i 

Korea och Singapore. De jämförde i huvudsak kognitiv aktivering i form av avancerade 

matematikuppgifter, elev-orienterad samt lärarledd undervisning. Kognitiv aktivering gav 

högre prestationer i båda länderna, men visade sig bara vara motiverande för eleverna i Korea. 

Eleverna i Singapore föredrog elev-orienterad undervisning, trots att det inte visade sig vara 

fördelaktigt vad gällde prestationerna, medan eleverna i Korea föredrog lärarledd 

undervisning för att bli motiverade. Kim (2005) undersöker om en konstruktivistiskt lärarledd 

undervisning motiverar eleverna. Det handlar om mer förberedelse för eleverna innan själva 

uppgiften för att ge dem tid på sig att skapa sig en egen uppfattning och påbörja en process 

utefter förutsättningarna. Resultatet visade på högre prestationer för experimentgruppen men 

ingen ökad självkänsla. Däremot visade det en viss ökning av motivationen till matematik.  

 

Sammanfattningsvis var resultaten lite delade bland artiklarna i denna underkategori. En del 

undersökningar visar att läraren ska vara delaktig i en ledande roll, medan andra visar att 

läraren ska låta eleverna jobba själva och öka självständigheten för ökad motivation. 

Gemensamt för alla är dock att läraren har en stor roll vad gäller elevernas motivation. Hur 

läraren arbetar och vad läraren själv har för motivation uppfattas av eleverna och påverkar 

dem. Resultatet visade att samma undersökning i två olika länder kan ge olika resultat, 

huruvida detta är en slump eller inte är ej redovisat. 

 

5.3.3. Samspelet mellan lärare/elev och elev/elev 

I denna underkategori finns resterande fem artiklar där tre är tillgängliga i fulltext. Denna 

underkategori handlar om interaktioner. Alltså hur lärare kan jobba för att få bra kontakt med 

sina elever samt hur läraren kan anpassa elevsammansättningar efter förutsättningarna. 

Underkategorin innefattar artiklar som undersöker hur grupparbete kan motivera eleverna 

samt hur deras relation med varandra och läraren påverkar dem.  
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Wilkie (2016) undersöker en undervisningsmetod med stöd av kvadratiska problem som en 

del i ett större projekt. Det gick ut på att leta flera lösningar och finna strategier till lösningar 

genom diskussioner och erfarenhet av klasskompisar. Resultatet visade att majoriteten av 

studenterna tyckte uppgiften var motiverande och gynnade deras lärande då de fick ta del av 

varandras tankar. Detta handlade om gymnasieelever, och enligt Nolen och Nicholls (1993) 

kan åldern spela roll hur mottaglig eleven är för olika lärandestilar. Nolen et al. (1993) 

undersöker just hur olika lärandestilar påverkar andra- och femteklassare olika. 

Artikelförfattarna kom fram till att andraklassare var tacksammare vad gällde olika stilar, 

femteklassarna däremot var något mer kräsna vilket krävde en starkare relation mellan lärare 

och elever för att hitta en undervisning som är motiverande just för dem. Wilkey (2016) fick 

positiva resultat vad gällde ökad kommunikation mellan elever, det skapade hög motivation. 

Cantley, Prendergast och Schlindwein (2017) undersökte om grupparbete vid problemlösning 

kan motivera elever eller inte. De hade en inriktning mot tjejer som vid tidigare studier visat 

har generellt lägre motivation än killar i matematik (Cantley et al., 2017). Undersökningen 

använde sig utav ett digitalt verktyg, men fokuserade på grupparbetet i syftet och resultatet, 

vilket visade sig skapa hög motivation för eleverna då de fick samarbeta för att lösa 

problemen. 

 

Schweinle, Meyer och Turner (2006) har som utgångspunkt i sin artikel att det som elever 

upplever i ett klassrum, emotionellt och motivationsmässigt, är väldig betydelsefullt för 

prestationer, beteende och intresse till ämnet. Författarna undersöker hur olika instruktioner 

och uppgifter påverkar elevernas motivation. I resultatet framgick att grupparbete skapade 

humor och support, vilket var något som motiverade eleverna. Vidare kom författarna fram 

till att återkoppling, förtydligande av begrepp, samarbete samt att betona vikten av balansen 

mellan utmaning och kunskap leder till högre motivation för eleverna. Eleverna beskrev även 

själva att betydelsen av uppgiften är viktigare än själva utmaningen för att det ska vara 

motiverande (Schweinle et al., 2006). Dicker (2015) är inne på just de sociala 

förutsättningarna som finns i ett klassrum. Hon skriver en artikel om ett flerspråkigt klassrum. 

Den handlar om att det finns förutsättningar för lärande och inte bara hinder i ett 

matematikklassrum där flera olika språk förekommer. För att finna motivation kommer 

författaren fram till att läraren behöver arbeta med eleverna i grupper där de kan förstå och 

hjälpa varandra. Det behövs en stark koppling mellan föräldrar och skola samt mellan elever 

och läraren för att kommunikationen ska fungera och bli motiverande för dem. 
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De artiklar som ingått här berörde hur de sociala aspekterna i ett klassrum har betydelse för 

motivationen och lärandet. Det visade sig att grupparbete och starka relationer mellan både 

lärare och elever men även elever sinsemellan är något att eftersträva. Då eleverna kan lära av 

varandra och i vissa fall ta stöd av läraren, till exempel genom återkoppling som för tillfället 

bedöms mest lämpad, skapas det goda förutsättningar för att eleverna ska finna motivation till 

matematik. Resultatet visade här att äldre elever var mindre mottagliga för att låta sig 

motiveras till matematik än va de yngre var. 

 

5.3.4. Resultatöversikt och analys av huvudkategori B 

Denna huvudkategori involverade fler artiklar, vilket genererade fler resultat. En del resultat 

stämde helt överens mellan artiklarna medan andra visade lite olika. De tydligaste resultateten 

i första underkategorin var således att elevers förutsättningar och egna påverkan har stor 

betydelse för motivationen (Savelsbergh et al., 2016). Resultatet visade att elevers ingående 

motivation, oro och självkänsla spelar stor roll för motivationen. Genom att förändra dessa 

känslor till det positiva hos eleverna genom rätt undervisning kan motivationen till matematik 

höjas (Harlow et al., 2002). 

 

Elevernas känslor påverkar motivationen, men enligt Maulana et al. (2016) gör även läraren 

det. Då läraren är motiverad och visar det genom undervisningen motiveras också eleverna. 

Resultatet visade på flera ställen att läraren påverkar elevernas motivation genom val av 

undervisning men också genom vilken grad av deltagande. Tai et al. (2105) fick ett resultat 

som visade att då läraren systematiskt gick igenom arbetsområdet lektion för lektion 

motiverade det inte eleverna. Resultatet Yi et al. (2017) presenterade visade en skillnad bland 

elevernas motivation i Korea och Singapore vad gällde lärarens delaktighet i lektionen.  

 

Något som flera av artikelförfattarna fick liknande resultat om var undersökningar gällande 

grupparbete. Resultatet visade att elever som får interagera och lära genom varandra 

motiveras till matematik (Wilkie, 2016; Cantley et al., 2017; Schweinle et al., 2006). Ett 

utstående resultat från två olika artiklar var att motivationen hos eleverna är svårare att 

påverka ju äldre de är. Det som blir tydligt utifrån resultaten i denna huvudkategori är att det 

är många aspekter i undervisningen som påverkar eleverna och det är inte samma för alla. 

Eftersom vi alla är olika krävs en god kommunikation mellan lärare och elever för att främja 

motivationen.  
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5.4. Analys av fördjupningsmaterial 
Nedan följer fördjupningsmaterial av varje underkategori var för sig. Analysen syftar till att 

ge en mer beskrivande presentation av de artiklar som valts ut. Urvalskriterierna som använts 

för att få fram en artikel ur varje underkategori presenterades i analysmetoden. 

 

5.4.1. Text- och bildbaserat material 

Som fördjupning av denna underkategori valdes den enda artikeln som var tillgänglig i 

Fulltext. Den heter The Effect of learning Integers Using Cartoons on 7th Grade Students’ 

Attitude to Mathematics* skriven av Sengul och Dereli (2013). Denna artikel handlar som 

tidigare nämnts om tecknade illustrationer.  

 

Som bakgrund till undersökningen menar författarna att skillnaderna i inlärning hos olika 

individer beror på det emotionella lärandet, där motivationen är den viktigaste delen (Sengul 

et al., 2013). Eftersom författarna ser det som ett problem att många elever inte är motiverade 

till matematik och har felaktiga föreställningar vill de undersöka hur de genom social 

interaktion i samband med tecknade illustrationer kan motivera elever till matematik. Sengul 

et al. (2013) ser även motivation och prestation som nära relaterat till varandra. 

Undersökningen använde sig utav en kvasiexperimentell design där experimentgruppen 

använde sig utav tecknade illustrationer för att lära sig multiplicera, dividera och lösa problem 

med heltal, medan kontrollgruppen använde sig utav ordinarie undervisning. I 

undersökningen ingick 61 stycken sjundeklassare från två olika skolor i Turkiet. Dessa elever 

var fördelade med 30 i experimentgruppen mot 31 i kontrollgruppen. Eleverna i de båda 

grupperna ansågs ha liknande förkunskaper. I förtestet undersöktes bland annat motivationen 

som visade att båda grupperna var likvärdiga vad gällde motivation. Undersökningen gjordes 

2007–2008.  

 

Eleverna i experimentgruppen blev tilldelade förberedda illustrationer i form av arbetshäften. 

Dessa arbetshäften visades även på en overhead-projektor. Eleverna blev sedan indelade i 

homogena grupper om fyra för att tillsammans kunna diskutera uppgifterna. Efter eleverna 

fått diskutera uppgifterna tillsammans fortskred läraren med frågor som eleverna både fick 

diskutera i grupp och i helklass. Det var frågor som; Varför fick ni det svaret? Hur kom ni 

fram till det? Hur hade man kunnat tänka? o.s.v. (Sengul et al., 2013). Detta för att eleverna 

skulle börja tänka på att ifrågasätta sig själva. De för- och eftertest som användes för att bland 
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annat mäta elevernas motivation var en så kallad likertskala. Den bestod av 20 items (frågor) 

med fem alternativa svar för varje fråga. Dessa var graderingar av påståenden som eleverna 

fick välja att hålla med om eller inte. 

 

Eftertestet uppfyllde de hypoteser författarna hade och gav samma resultat som de referenser 

på tidigare forskning de presenterade, tecknade illustrationer motiverar eleverna. Det visade 

sig att eleverna som fick jobba med tecknade illustrationer ökade både motivationen och 

prestationerna markant enligt eftertestet. Vid jämförelse med kontrollgruppen var det även här 

stor skillnad. Eleverna i kontrollgruppen visade ingen förbättring på eftertesterna, i vissa fall 

var det till och med en försämring. Författarna påstår även, med utgångspunkt i sitt resultat, 

att traditionell undervisning mer eller mindre kan uppmuntra eleverna till att skapa dålig 

motivation till matematik. Som slutsats menar Sengul et al. (2013) att social inlärning med 

hjälp av tecknade illustrationer är uppskattat av eleverna, vilket leder till elevernas 

uppmärksamhet under lektionerna. Det visar sig genom denna typ av undervisning att 

eleverna både presterar bättre och finner matematikämnet mer motiverande (Sengul et al., 

2013). 

 

5.4.2. Digitala hjälpmedel 

Som djupläsningsartikel till denna underkategori valdes The Impact of the Flipped Classroom 

on Mathematics Concept Learning in High School skriven av Bhagat et al. (2016). Denna 

artikel samt en till i samma underkategori klarade fördjupningskriterierna. Anledningen till att 

denna valdes och inte den andra var för att denna behandlade elever med svårigheter till 

matematik i form av lågpresterande elever. 

 

Enligt Bhagat et al. (2016) visar mycket forskning att teknologi är väldigt användbart inom 

matematiken för att öka resultaten och förståelsen. Studien utgår ifrån att mycket tidigare 

forskning visat att konceptet flippat klassrum är positivt för motivationen och prestationerna. 

Det som författarna tycker saknas på forskningsområdet är om det är skillnad för låg-, mellan- 

och högpresterande elever. Studien syftar därför till att undersöka hur konceptet flippat 

klassrum påverkar motivation och prestanda för allra främst lågpresterande elever. Flippat 

klassrum är ett koncept som bygger på att göra föreläsningar och lektionsintroduktioner 

digitala, i form av videor. Dessa videor ska eleverna sedan titta på innan lektionstillfället för 

att öka förståelsen inför lektionen (Bhagat et al., 2016). Studien skrevs i Taiwan och 

innefattade 82 stycken högstadieelever mellan 14 och 15 år. Dessa delades upp i experiment- 
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och kontrollgrupp med 41 elever i varje. Eleverna fick göra summativa tester för att i varje 

grupp delas upp som hög-, mellan- och lågpresterande elever.  

 

Eleverna skulle under en period av sex veckor arbeta med området trigonometri. Båda 

grupperna fick två veckor innan undersökningen göra ett förtest för att mäta upp deras 

prestation samt motivation. Kontrollgruppen blev under dessa veckor undervisade på 

traditionellt sätt av ordinarie lärare. Instruktioner i helklass och hemläxor användes i 

undervisningen, men också små delar diskussion och problemlösning. Experimentgruppen 

däremot, använde sig utav konceptet ”de flippade klassrummet”. Läraren laddade upp 

videoklipp på 15–20 minuter en vecka innan varje lektion och bad eleverna se denna innan 

lektionstillfället. Väl i klassrummet fick eleverna arbeta med uppgifter i nära relation till 

innehållet i dessa videoklipp. Eleverna blev även indelade i grupper för att diskutera det dem 

lärt sig men också problemen i matematikboken. De elever som inte riktigt hängde med fick 

mer hjälp av läraren än i vanliga fall. Efter undersökningens slut gjordes samma test som 

innan för att åter mäta elevernas prestationer och motivation.  

 

I resultatet beskrevs att i förtestet fanns ingen märkbar skillnad mellan de båda grupperna, 

alltså innan interventionen. Däremot visade eleverna i experimentgruppen stor förändring mot 

kontrollgruppen vad gällde prestationer efter testet (Bhagat et al., 2016). Det var dock endast 

mellan- och lågpresterande elever som visade på högre prestation i experimentgruppen, de 

högpresterande eleverna visade ingen synbar skillnad. Resultatet visade även att det var stor 

skillnad vad gällde motivationen hos eleverna i experimentgruppen och kontrollgruppen. 

Eleverna i experimentgruppen visade på betydligt högre motivation både mot förtestet men 

också mot kontrollgruppen. Enligt forskarna var eleverna högst tillfreds och tyckte konceptet 

flippat klassrum var bra för deras lärande och motivation (Bhagat et al., 2016). Författarna 

avslutar med att studien begränsades i form av att den endast pågick i sex veckor och borde 

pågått åtminstone ett par månader för ett pålitligt resultat.  

 

5.4.3. Digitala aktiviteter 

Då det var flera artiklar som uppfyllde djupläsningskriterierna i denna underkategori valdes 

den artikeln ut som behandlade elever med dyskalkyli, anledningen till detta val beskrivs i 

analysmetoden. Artikeln som valdes heter Effect of a Virtual Environment on the 

Development of Mathematical Skills in Children with Dyscalculia och är skriven av de Castro 

et al. (2014). 
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Forskarna förklarar begreppet dyskalkyli som elever med matematiska svårigheter. Detta kan 

variera från person till person, men alla har svårigheter med just siffror (de Castro et al., 

2014). Författarna grundar studien med att elever som lider av dyskalkyli ofta har bristande 

motivation till matematik. Med detta som bakgrund syftar studien till att undersöka om 

spelbaserat lärande i en virtuell värld ökar prestationerna och motiverar elever med dyskalkyli 

till matematik. 300 elever deltog i studien som ägde rum i Brasilien. Alla elever gick i årskurs 

två och var mellan 7 och 10 år. Enligt information tillhandahållen av skolorna och lärarna 

tillhörde alla deltagande elever samma ekonomiska grupp, hade samma lärmöjligheter vad 

gällde datorkunskap samt normal intelligens (de Castro et al., 2014). Dessa elever fick göra 

ett brasilianskt standardiserat kunskapstest. Utifrån detta test valdes sedan de 43 elever med 

lägst resultat. Av dessa 43 elever fick endast de som klassificerades som elever med 

dyskalkyli fortsätta delta i studien. Kvar blev då 26 elever med dyskalkyli som även lärarna 

bekräftade hade svårigheter och låg motivation till matematik. 

 

De 26 elever som valdes ut delades in i experiment- och kontrollgrupp. Båda grupperna 

innehöll 13 elever, 8 killar och 5 tjejer vardera. Experimentgruppen skulle under 60 minuter, 

två gånger i veckan och i fem veckor, använda ett datorprogram under matematiklektionerna. 

Kontrollgruppen skulle under samma period undervisas som de brukar med samma lärare som 

i vanliga fall. Datorprogrammet som experimentgruppen skulle använda var uppbyggd i en 

virtuell värld innehållande ”minispel” som på olika sätt övade deras matematiska förmågor. 

Var dessa spel gömde sig i denna värld var inte självklart, därför var det upp till eleverna 

själva att leta reda på dem. Innan experimentet började var eleverna väl förberedda på vad 

deras uppgift skulle vara och vad de skulle möta. I spelet fanns en chattfunktion där eleverna 

kunde skriva till varandra då det inte var tillåtet att prata över klassrummet. Under dessa 

lektioner letade eleverna efter spel och interagerade med varandra. Fördelen med 

konstruktionen av spelet var att användaren inte behövde göra något i en viss ordning. 

Användaren kunde själv välja om denne ville spela samma minispel igen. Det var heller ingen 

funktion som gjorde att eleverna blev bestraffade när de gjorde fel. Eleverna kunde genom 

chattfunktionen ta reda på hur väl deras klasskamrater klarade vissa spel vilket ledde till en 

viss tävlingskänsla hos eleverna (de Castro et al., 2014). 

 

Efter dessa veckor lades samma kunskapstest fram som innan. Experimentgruppen visade på 

betydligt högre resultat än innan, till skillnad mot kontrollgruppen som inte förändrade 
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resultaten något märkbart. Testresultatet visade att eleverna fick högre motivation till 

matematik och denna typ av undervisning. Enligt lärarna visade även de elever som var med i 

experimentgruppen på högre motivation generellt till skolans ämnen både under 

experimentperioden såväl som efter den (de Castro et al., 2014). Författarna menar att digitala 

spel med en virtuell värld är mer stimulerande och motiverande för eleverna än de digitala 

spel som oftast används i undervisningssammanhang. Anledningen till detta är för att detta 

spel bidrar till en underhållande och spännande miljö (de Castro et al., 2014). 

 

5.4.4. Elevers förutsättningar och egna påverkan 

I denna underkategori fanns flera artiklar som uppfyllde kraven som fördjupningsmaterial. 

Den som valdes var The power of emotions: Can enjoyment and boredom explain the impact 

of individual preconditions and teaching methods on interest and performance in 

mathematics skriven av Schukajlow et al., (2016). Denna artikel valdes då den tydligt 

undersöker hur elevers uppfattning och känslor påverkar deras motivation och prestation. 

Eftersom det är en studie som använder sig utav experiment- och kontrollgrupp blir dessutom 

resultatet tydligt. 

 

Som bakgrund pekar författarna på forskning som bevisat att känslor är en viktig del i 

elevernas inlärning av matematik. De menar att förnöjelse (enjoyment) och missnöje 

(boredom) är lika viktig för elevernas lärande, som vid till exempel karriärsval (Schukajlow et 

al., 2016). Begreppen enjoyment och boredom har i denna studie översatts till förnöjelse och 

missnöje (egen översättning). Begreppen representerar tillfällen då eleverna antingen tycker 

att lektionen är rolig och känner lust att lära eller tycker det är tråkigt och tappar 

koncentrationen. Studiens syfte är att undersöka vad dessa begrepp har för relation till 

varandra och hur de påverkar motivationen och prestationen för eleverna. De vill även 

undersöka hur ingående motivation och prestation förändras genom förnöjelse och missnöje. 

 

144 elever i årskurs nio ingick i studien. Eleverna gick i tre olika skolor i Tyskland fördelat på 

sex klasser. Varje klass delades upp i två grupper, experiment- och kontrollgrupp, utefter 

deras betyg i matematik. Detta för att grupperna skulle vara jämställda vad gällde elevernas 

prestationer. Eleverna fick göra ett förtest för att mäta deras motivation och prestationer innan 

själva undersökningen. Metoden för undersökningen var att undervisa grupperna i olika 

klassrum med problemlösningar som arbetsuppgift. Skillnaden var att eleverna i 

experimentgruppen skulle hitta flera lösningar på problemen, där en viss information 
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saknades, medan kontrollgruppen fick lösa problem som inte saknade någon information. Det 

var fyra lärare som deltog i studien, dessa var uppdelade på klasserna på sådant vis att alla 

lärare undervisade lika många experiment- som kontrollgrupper. Undersökningen innefattade 

fem lektioner på vardera 45 minuter. De fyra första lektionerna var dubbellektioner och efter 

dessa lades ett frågeformulär fram om hur de upplevde lektionerna för att bestämma deras 

förnöjelse samt missnöje.  

 

Resultatet stämde delvis överens med förväntningarna. Det visade att förnöjelsekänslan hade 

stor inverkan på motivationen och prestationen. Eleverna som innan lektionen var motiverade 

till matematik ökade i förnöjelsen i båda grupperna. Eleverna i experimentgruppen visade 

generellt mer förnöjelse än eleverna i kontrollgruppen. Eftertestet visade att de elever som 

upplevt mer förnöjelse under lektionerna ökade motivationen såväl som prestationerna. 

Däremot visade inte missnöjet någon effekt på motivationen och prestationerna. Som hypotes 

antog författarna att missnöje skulle leda till bristande motivation precis som tidigare 

forskning visat (Schukajlow et al., 2016). Författarna menar att en möjlig begränsning som 

kan ha påverkat resultat är längden av undersökningen. Resultatet kunde till exempel inte visa 

någon långvarig effekt på elevernas motivation. Resultatet visade att ju mer eleverna 

uppskattar lektionerna och tycker undervisningen är rolig desto mer positiva känslor får de till 

matematik. Detta leder sedan till hög motivation (Schukajlow et al., 2016).  

 

5.4.5. Lärarens påverkan 

I denna underkategori valdes en artikel som dels undersöker om lärarens förhållningssätt och 

metodval påverkar elevernas motivation, men också hur lärarens egna motivation påverkar 

eleverna under ett helt läsår. Den valdes just för att den undersöker båda dessa aspekter som 

tillhör underkategorin, men också för att studien pågick under en längre tid. Artikeln heter 

Teachers' instructional behaviors as important predictors of academic motivation: Changes 

and links across the school year och är skriven av Maulana et al., (2016).  

 

Författarna börjar med att beskriva läraren som den viktigaste delen i elevernas lärande. 

Eftersom motivationen är så betydelsefull för lärandet är läraren den som har störst möjlighet 

att förutsätta god motivation för eleverna (Maulana et al., 2016). Författarna menar att genom 

ökad support från läraren, ökar både motivationen och kunskaperna i ämnet. En del forskning 

har gjorts på hur lärarens instruktioner påverkar elevernas motivation, men ytterst lite på om 

det sker någon förändring i lärarnas förhållningssätt under årets gång som kan påverka 
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elevernas motivation. Maulana et al. (2016) undersöker just om lärarens förhållningssätt 

förändras under skolåret samt om eleverna påverkas av detta motivationsmässigt. En del 

tidigare forskning visar att lärarens motivation och förhållningssätt till ämnet blir sämre vart 

efter läsåret går (Maulana et al., 2016).  

 

I studien var det tio stycken klasser inom matematik som undersöktes, samt tio stycken med 

engelska som andraspråk. Totalt var det 566 elever mellan 11 och 13 år. Skolorna ligger i 

Nederländerna och i områden där samtliga elever anses komma från den ekonomiska 

medelklassen (Maulana et al., 2016). Undersökningen skulle pågå i fem omgångar fördelat 

över ett läsår. Vid varje tillfälle skulle två frågeformulär delas ut till eleverna. Det första 

formuläret skulle undersöka elevernas uppfattning av lärarens arbetsgång i förhållande till 

instruktioner, uppgifter och ordningsregler. Det andra formuläret skulle undersöka bland 

annat motivation, oro till ämnet och självförtroende. Båda formulären innehöll påståenden där 

eleverna, utifrån en likertskala, fick välja hur väl de tyckte påståendet stämde. Genom att se 

hur eleverna uppfattar lärarens motivation och arbete, och samtidigt mäta deras motivation 

och självförtroende, kan forskarna ta reda på hur läraren påverkar eleverna samt om det sker 

någon förändring över läsåret. 

 

Det första tydliga resultatet som presenteras är att det var markanta skillnader mellan både 

klasser men också mellan elever i samma klass. Detta gjorde arbetet något svårare då 

forskarna inte tyckte att de kunde få evidensbaserade svar på vissa delar (Maulana et al., 

2016). Resultatet visade att motivationen är individuellt baserad och inte endast bunden till 

klassrumsmiljön. Generellt visade det sig att självkänslan sjönk allt eftersom oron ökade. 

Motivationen ökade i början av läsåret men sjönk i slutet. I samband med detta visade 

resultatet även att lärarnas motivation och undervisningsstrategier blev sämre vart efter läsåret 

pågick. Strategier som eleverna föredrog var då de själva fick delta i undervisningen och sitt 

lärande och inte bara lyssna på läraren (Maulana et al., 2016). Sammanfattningsvis menar 

författarna att dessa trender i försämrad motivation över läsåret kan vara verkligheten i många 

(holländska) lärandemiljöer idag. Vidare menar författarna att då elever får uppleva dålig 

undervisning, blir deras motivation och resultat lika bristande (Maulana et al., 2016). 

 

5.4.6. Samspelet mellan lärare/elev och elev/elev  

Även i denna underkategori var det flera artiklar som klarade djupläsningskriterierna. Den 

artikel som valts berör egentligen delar från nästan alla underkategorier i denna studie. 
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Anledningen till att den valdes för att representera denna underkategori var för att den på ett 

tydligt sätt undersöker fördelen med grupparbete, med fokus på att öka tjejers motivation som 

generellt presterar lägre än killar. Artikeln heter Collaborative cognitive-activation strategies 

as an emancipatory force in promoting girls' interest in and enjoyment of mathematics: A 

cross-national case study och är skriven av Cantley et al., (2017). 

 

Artikeln utgår ifrån tidigare forskning som visar att tjejer i många fall har lägre motivation till 

matematik än pojkar (Cantley et al., 2017). Enligt författarna så är det generellt fler killar än 

tjejer som jobbar med yrken grundade i STEM-undervisning (Science, Technology, 

Engineering och Mathematics). I PISA-undersökningarna 2012 framgick att tjejer fick lägre 

resultat än pojkar. I denna undersökning framgick även hur motiverade eleverna var till 

matematik, även där visade pojkarna på högre resultat än tjejerna. Enligt Cantley et al. (2017) 

har tjejer vid 11-års ålder något högre motivation till matematik än pojkar. Men vid 15 år 

förändras detta. Syftet med denna studie var att genom feministisk matematikpedagogik ta 

reda på hur tjejer kan finna motivation till matematik. Enligt den forskningen motiveras tjejer 

genom interaktioner (Cantley et al., 2017). 

 

Undersökningen ska testa ett verktyg som heter Izak9. Detta är ett konkret material som 

används i samband med ett datorprogram och genom grupparbete. Fokus ligger på samtalet 

runt problemen och svaren de får genom att arbeta med dessa verktyg. Det var 253 elever 

mellan 11 och 13 år som deltog. Av dessa var 151 tjejer och 102 pojkar. Eleverna var 

fördelade på 12 skolor i Republiken Irland och Nordirland tillhörande Storbritannien. En 

lektion i veckan under sex veckor skulle eleverna få ta del av Izak9-projektet. För att mäta 

elevernas motivation fick de göra för- och eftertest innehållande påståenden om motivation. 

Eleverna fick fylla i en likertskala på varje påstående för att hålla med eller inte. Under 

lektionerna med Izak9 fick eleverna arbeta i grupper om tre eller fyra. Under dessa sex veckor 

fick de en uppgift per lektion att lösa och diskutera. Izak9 är kort förklarat nio stycken kuber 

med siffror och former på. Datorprogrammet hjälper sedan till att förklara för eleverna vad de 

ska göra. När de löst uppgiften fortsätter antingen karaktärerna i programmet med frågor eller 

så gör läraren det för att leda diskussionen vidare. 

 

Resultatet av förtestet visade att det inte var någon skillnad på tjejernas och pojkarnas 

motivation innan experimentet. Vid eftertestet visade det sig att flickornas motivation hade 

ökat till matematiken. Det var dock inte samma för pojkarna. I Republiken Irland hade 
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pojkarnas motivation knappt förändrats alls, och i Nordirland hade den till och med, om än 

marginellt, sjunkit lite vid eftertestet. Detta går emot den forskningen som Cantley et al. 

(2017) refererade till i början av artikeln. Där framgick att feministisk pedagogik inte bara 

gynnande flickor utan likväl skulle gynna resterande elever. Utifrån den här undersökningen 

stämde inte detta påstående (Cantley et al., 2017). Författarna menar att en begränsning i 

studien kan ha varit att experimentet pågick under relativt kort tid, endast sex veckor. Fler 

elever i fler åldrar under en längre period skulle vara relevant för fortsatt forskning (Cantley 

et al., 2017)  

 

5.5. Syntes av fördjupningsmaterial 
I syntesen kommer resultaten som framträtt i fördjupningen jämföras för att finna likheter, 

trender och skillnader. Syntesens syfte är att sammanföra resultaten som presenterats i 

fördjupningsmaterialet på ett nytt sätt för att ge ett nytt perspektiv på forskningsfältet.  

 

Resultatet av djupanalysen i denna studie har visat att det finns många aspekter i 

undervisningen som påverkar elevernas motivation. Vad som påverkar mest går dock inte att 

svara på utifrån de resultat som visats här. Enligt Maulana et al. (2016) är det som påverkar 

motivationen för eleverna högst individuellt. Detta fenomen förekommer även i studien över 

två landsgränser om feministisk pedagogik. Undervisningsmetoden som praktiserades med 

hjälp av verktyget Izak9 påverkade inte pojkars motivation i Irland men sänkte den något för 

pojkarna i Nordirland (Cantley et al., 2017). Utifrån dessa resultat blir det tydligt att vissa 

undervisningspraktiker inte automatiskt höjer motivationen för de elever som det utförs på 

bara för att tidigare forskning visat på positiva resultat.  

 

I flera artiklar har olika metoder kombinerats för att uppfylla studiens syfte. Resultatet har i 

dessa fall sällan undersökts huruvida det var en av dessa metoder som var motiverande eller 

om det var kombinationen i sig som var motiverande. Det som bevisats av flera artiklar är 

dock att användandet av digitala verktyg har en motiverande effekt på elever (Bhagat et al., 

2016; Cantley et al., 2017; de Castro et al., 2014). de Castro et al. (2014) menar att digitala 

spel med en virtuell miljö motiverar elever mer än de utan. Detta för att eleverna får uppleva 

en ny underhållande och spännande miljö (de Castro et al., 2014). I likhet med detta menar 

Schukajlow et al., (2016) att då eleverna uppskattar lektionen ökar deras motivation. Genom 

att ta vara på elevernas känslor och anpassa undervisningen efter det som eleverna upplever 

roligt kan läraren uppnå hög motivation hos eleverna (Schukajlow et al., 2016).  
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Det var flera artiklar som använde sig av interaktioner mellan eleverna i sina metoder för att 

uppnå högre motivation. Genom en social delaktighet och att lära av andra ökar både 

förståelsen och motivationen (Bhagat et al., 2016; Cantley et al., 2017; Sengul et al., 2013). 

Bhagat et al. (2016) menar att elever som får diskutera och använda sina sociala färdigheter 

genom grupparbete vid till exempel problemlösning motiveras. Vidare påstår Schukajlow et 

al. (2016) att problemlösningsuppgifter med ofullständiga instruktioner där eleverna ska finna 

flera lösningar motiverar eleverna mer än vanliga problemlösningsuppgifter. Problemlösning 

ingick även i Senguls et al. (2013) studie i kombination med illustrationer samt Cantleys et al. 

(2017) med hjälp av ett konkret såväl som digitalt verktyg. I båda fallen visade det sig att 

dessa metoder bidrar till hög motivation hos eleverna till matematik (Canltey et al., 2017; 

Senguls et al., 2013).  

 

6. Diskussion 
Detta kapitel består av fem delar. Första delen sammanfattar de viktigaste upptäckter som 

gjorts i resultatet för att svara på studiens syfte och frågeställning. Detta kommer sedan 

fördjupas genom att ifrågasättas mot bakgrundsforskningen i nästkommande del. Här kommer 

även resultatet ifrågasättas och slutsatser formas. Vidare följer ett avsnitt om hur metodvalet i 

studien förhållit sig till bland annat forskningsetiska aspekter samt om något hade kunnat 

gjorts annorlunda. Som avslutning följer två delar innehållande betydelsen av denna studie för 

verksamheten samt hur vidare forskning på området kan se ut.   

 

6.1 Sammanfattning av resultatöversikt och syntes 
Syftet med denna studie var att finna aspekter och hjälpmedel i matematikundervisningen som 

ökade motivationen till matematik för alla elever i klassrummet. Forskningsfrågan är ett 

hjälpmedel för studien att uppfylla syftet. Alltså vad, i samband med 

matematikundervisningen, som motiverar elever till fortsatt lärande. Resultatet visar på 

många aspekter i undervisningen som skapar, samt inte skapar, motivation för eleverna. 

Någon riktig konsensus i forskningsområdet är svår att fastställa då få metoder explicit har 

undersökts flera gånger.  

 

I resultatet framträder vissa metoder oftare än andra. Några av dessa är undervisningsmetoder 

som inkluderar digitala verktyg, problemlösningar samt gruppdiskussioner. Dessa har visat 
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sig motivera elever till matematik och är således en viktig upptäckt för att uppfylla syftet 

(Bhagat et al., 2016; Cantley et al., 2017; de Castro et al. 2014; Schukajlow et al., 2016; 

Sengul et al., 2013). 

 

En annan del som bidrar till att uppfylla syftet är vikten av elevernas förutsättningar och 

känslor. Elevernas motivation påverkas av hur eleverna upplever lektionen och läraren samt 

hur hög självkänsla de har (Beck-Winchatz et al. 2008; Maulana et al. 2016; Ng et al., 2016; 

Schukajlow et al., 2016). Dessa metoder och aspekter i undervisningen visade sig även ha en 

positiv påverkan på motivationen till matematik för lågpresterande elever samt elever i behov 

av särskilt stöd (Beck-Winchatz et al., 2008; de Castro et al., 2014).  

 

En studie visade att ju äldre eleverna är desto svårare är dem att motivera till matematik 

(Nolen et al. 1993). Andra studier visade att specifikt Digitala verktyg är motiverande både 

för elever med olika förutsättningar men också elever i olika åldrar (Davidson et al., 2007; de 

Castro et al., 2014). Detta skapar en tydlig bild om vad i matematematikundervisningen som 

motiverar alla elever i klassrum. 

 

Som svar på studiens syfte och frågeställning kan konstateras att det finns många aspekter och 

hjälpmedel i undervisningen som kan bidra till hög motivation för eleverna. Hur väl något 

motiverar eleverna är dessutom högst individuell (Maulana et al., 2016). Det som bidrar till 

hög motivation hos eleverna i matematikundervisningen är deras upplevelse av lektionen samt 

vilket intryck de får av läraren (Beck-Winchatz et al. 2008; Maulana et al. 2016; Ng et al., 

2016; Schukajlow et al., 2016). Men också vilka undervisningsmetoder och hjälpmedel som 

läraren använder sig utav. Digitala verktyg, problemlösningar samt gruppdiskussioner är 

några av de främsta hjälpmedlen för att främja hög motivation till matematik (Bhagat et al., 

2016; Cantley et al., 2017; de Castro et al. 2014; Schukajlow et al., 2016; Sengul et al., 2013). 

 

Dicker (2015) menar att kommunikationen mellan lärare och elever är väsentlig för allt 

lärande och inte minst motivationen. Genom att exempelvis testa de metoder som i denna 

studie visat sig öka motivationen till matematik, ha en god kontakt med sina elever samt 

undersöka vad som passar just dem bäst, skapas goda förutsättningar för lärare att motivera 

sina elever till matematik. 
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6.2. Resultatdiskussion 
I denna del kommer studiens resultat diskuteras i förhållande till bakgrundsforskningen. Det 

kommer även reflekteras över hur resultatet kan förstås samt hur tillförlitligt det är. 

 

Flera bokförfattare menar att motivationen hänger nära ihop med elevernas prestationer 

(Grevholm, et al., 2012; Klapp, 2015; Lundahl, 2014. Detta hänger delvis ihop med det 

resultat som denna studie har visat. Ett exempel är Su (2016) som kom fram till att spelbaserat 

lärande påverkar både motivationen och prestationen. Flera av artiklarna kom fram till samma 

resultat, att då motivationen ökade så ökade även prestationen för eleverna. Yi et al. (2017) 

fick däremot ett resultat som säger emot att prestationen och motivationen hänger ihop. 

Begreppen hänger bara ihop för eleverna i Korea som ökade både motivationen och 

prestationen, däremot ökade eleverna i Singapore bara prestationen (Yi et al., 2017). Även 

Hungs et al. (2015) resultat visade på högre prestationer men ingen ökad motivation. Det här 

fenomenet är svårt att svara på och kan både bero på studiens reliabilitet, men också 

tillfälligheter. Under mina VFU-perioder har jag själv iakttagit elever under 

matematikundervisning. I många fall påträffades höga prestationer av elever som är 

motiverade till matematik och tycker det är roligt. Däremot framträdde även elever som visar 

höga resultat men inte tycker matematik är kul. Vid samtal har de berättat att de är motiverade 

till ett högt betyg men inte av att lära matematik. Detta kan jämföras med begreppen inre och 

yttre motivation. Många av artiklarna har inte definierat begreppet motivation, därför är det 

svårt att avgöra om eleverna i materialets studier endast blev motiverade till ett högt betyg, 

eller till fortsatt lust att lära. 

 

Klapp (2015), Skolverket (2015) och Lundahl (2014) menar att läraren har en stor roll som 

bidragande del i elevernas motivation. Om läraren är motiverad och engagerad i 

undervisningen så blir även eleverna det (Skolverket, 2015). Detta fenomen har visats på flera 

ställen i resultatet. Maulana et al. (2016) hävdar att då läraren är motiverad blir även eleverna 

det. Detta är alltså ett fenomen som påvisats i både bakgrundslitteraturen och i studiens 

resultat. Biesta (2006) menar dock att detta fenomen inte följer de objektiva regler en lärare 

ska följa. En lärare ska inte låta undervisningen anpassas efter hur motiverad denne är eller 

inte. Oberoende av hur motiverad läraren är eller inte ska undervisningen alltid vara den bästa 

möjliga (Biesta, 2006). 
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På flera ställen i resultatet framträder idén om att det sociala samspelet mellan lärare och 

elever är viktig för att skapa eller bibehålla god motivation. Cantley et al. (2017) och Wilkey 

(2016) bevisar genom sina undersökningar att grupparbete och därmed sociala interaktioner är 

bra för motivationen. Detta påminner om den sociokulturella lärandeteorin. Lundgren et al. 

(2014) menar att denna teori står för att lärande sker genom det sociala samspelet med andra. 

Idag används ofta metoder inom den sociokulturella lärandeteorin då det finns så mycket 

forskning på att då elever får diskutera och interagera med varandra ökar prestationerna och 

motivationen (Lundgren et al., 2014).  

 

Mycket av resultaten i studien stämde överens med bakgrundsforskningen. Det som är 

svårtolkat i resultatet är huruvida trovärdigt det är. I många fall så undersöker forskarna flera 

metoder kombinerat men följer upp med att det är en specifik metod som motiverar eleverna. 

Sengul et al. (2013) förändrar till exempel hela undervisningssituationen då de egentligen vill 

undersöka hur tecknade illustrationer motiverar eleverna. Genom att det användes genom 

problemlösningar och sedan diskuterades så finns det fler aspekter i undervisningen som 

kunde motivera eleverna. Detta visar således en otydlighet i hur trovärdigt artiklarnas 

slutsatser är. Många artiklar undersöker elever under en relativt kort period. Hung et al. 

(2015) gör en undersökning på endast åtta lektioner. Resultatet visade att dessa välplanerade 

lektioner endast ökade prestationerna men inte motivationen. Författarna själva säger att fler 

studier och längre undersökningssekvenser borde utformas för att forma ett tillförlitligt 

resultat. En otydlighet i resultatet är även huruvida studiens artiklar berör inre eller yttre 

motivation. Begreppet motivation beskrivs ofta generellt vilket gör det svårt att svara på om 

eleverna motiveras till fortsatt lust att lära, som enligt bakgrundsforskningen är förknippat 

med inre motivation (Klapp, 2015; Lundahl, 2014). Artiklarna i fördjupningsmaterialet har 

dock analyserats med dessa begrepp i åtanke och bedömts använda begreppet motivation som 

det svenska begreppet inre motivation.  

 

6.3. Metoddiskussion 
Eftersom denna studie är en systematisk litteraturstudie är det ett krav på just systematiken. 

Genom att arbeta fram sökord har en söksträng bildats för att försöka ringa in 

forskningsområdet. Detta tillvägagångssätt leder naturligtvis till en del subjektiva val. Det 

visade sig vid eftersökningar att en del artiklar som i huvudsak undersöker hur olika typer av 

undervisning påverkar prestationen även bevisar en viss effekt på motivationen i resultatet. 

Varför dessa inte inkluderats i söksträngen som användes har inte vidare granskats. 
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Datamaterialet visade sig i slutändan vara relativt spretigt, då det endast var ett fåtal artiklar 

som undersökte samma sak. Detta kan också vara ett resultat av för få synonymer till orden 

motivat* och interest*. Eftersom många artiklar oftast undersöker flera aspekter än endast 

dessa kan en de fallit bort på grund av att de orden inte nämnts i Topic. Eftersom många 

artiklar spretade åt olika håll blev forskningsfältet brett, vilket ledde till svåra avgränsningar 

av studiens syfte och frågeställning. Om studien skulle göras om skulle större vikt läggas vid 

en mer precis söksträng eller en söksträng som fångar in fler artiklar för att göra ett mer 

avgränsat manuellt urval för ett mindre forskningsfält. 

 

Analysen av artiklarna inför översikten och skapandet av underkategorier beskrevs som svår 

och komplicerad. Anledningen till detta var först och främst att artiklarna spretade åt olika 

håll och var svåra att sortera i underkategorier. Det gick även att se på artiklarnas resultat från 

olika perspektiv. Till en början var inte lärarperspektivet som denna studie utgår ifrån 

bestämt, vilket försvårade arbetet. När lärarperspektivet var fastställt blev även 

kategoriseringen färdigställd. Lärarperspektivet påverkade resultatet genom att analysera 

artiklarnas resultat utifrån en lärares synsätt och möjligheter i dagens klassrum. Ett annat sätt 

att analysera materialet på kunde ha varit från ett elevperspektiv. Då hade analysen fokuserat 

på att undersöka mer direkt hur elever uppfattar vad som motiverar dem, samt vad 

motivationen har för betydelse för dem.  

 

En begränsning i denna studie har varit att vissa texter inte funnits tillgängliga i fulltext. En 

konsekvens av det kan vara att valet av djupläsningsartiklar kunde sett annorlunda ut och 

därmed påverkat resultatet. Dock var det endast fyra av studiens 30 artiklar som inte fanns i 

Fulltext, vilket får ses som en relativt liten möjlighet till ett signifikant förändrat resultat. 

Något som underlättat genom användandet av Web of Science som databas är att få ett utbud 

av vetenskapliga artiklar från hela världen. Många av studierna som ingår i artiklarna ligger 

på olika ställen i världen, vilket skapar en bred förståelse för hur elever fungerar i olika delar 

av världen. Det kan samtidigt varit en begränsning att endast söka på en databas, då 

nödvändigtvis inte alla vetenskapliga artiklar berörande matematik finns uppladdade där. 

 

En del förväntningar på resultatet fanns, till exempel användandet av konkret material, detta 

påvisades knappt i studien. Trots att söksträngen ansågs färdig kan en orsak till resultatet 

ligga i valet av söksträng. Det gäller att finna en söksträng som inkluderar alla de artiklar som 
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kan vara relevant för studien, samtidigt som den inte inkludera allt för många icke relevanta 

artiklar som tidsmässigt påfrestar det manuella urvalet för mycket. 

 

En aspekt som bör ses som viktig i alla typer av undersökningar är objektiviteten. En studie 

kan i ytterst få fall bli helt objektiv då det alltid är en forskare bakom studien som gör val. 

Dessa val kan dock i så stor utsträckning som möjligt vara, i studiens syfte, väl beskrivna. I 

denna studie har subjektiva val gjorts i det sista steget i val av djupläsningsmaterial. Detta 

resulterar i att en annan forskare potentiellt kan få ett annat resultat. Om studien skulle göras 

om skulle mer tid läggas på att förstå artiklarna både vid det manuella urvalet såväl som vid 

analysen. Detta för att inte missa någon del på grund av för dåliga engelskkunskaper eller 

missförståelse av abstrakt. 

 

6.4. Betydelse för verksamheten 
I denna studie har många metoder och aspekter i undervisningen påvisats vara motiverande 

för eleverna. Eftersom det sällan var flera forskare som undersökte samma sak och därmed 

stärkte samma resultat skulle det vara svårt för en lärare att välja en eller två metoder ur denna 

studie som automatiskt motiverar eleverna till matematik. Som svar på studiens frågeställning 

följde att alla elever är olika och det är inte självklart att något som motiverar en individ 

automatiskt motiverar alla andra. Med detta i åtanke kan dock denna studie bidra till att ge 

lärare i dagens skola alternativa metoder att testa i klassrummen för att öka elevernas 

motivation. Dessutom vad som påverkar elevernas motivation utöver undervisningsmetoder 

och hjälpmedel i undervisningen. Eftersom tabeller med alla artiklar som är involverande i 

studien finns som bilagor kan även en möjlig läsare själv kolla upp de artiklar som verkar 

intressanta för den egna verksamhetens skull. 

 

En del av det som resultatet visar motiverar eleverna, kräver en del av verksamheten. Alla 

digitala verktyg är relativt dyra om de inte redan finns i verksamheten. Lärare kan heller inte 

räkna med att alla elever har tillgång till exempel en dator i det egna hemmet. Vissa metoder 

kan även vara tidskrävande vilket lärare idag ofta ser med kritiska ögon på, om metoden till 

exempel är tillräckligt lönsam eller inte.  
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6.5. Fortsatt forskning 
Många av studierna pågår under relativt kort tid, vidare forskning skulle därför med fördel 

kunna läggas under en längre period. Något som också kan vara av vikt i framtiden är att 

undersöka enskilda aspekter i undervisningen som motiverar eleverna. Att undersöka hur 

elever själva uppfattar olika metoder i jämförelse mot varandra skulle ge en tydlig bild över 

forskningsområdet.  

 

Vidare finns funderingar på att själv undersöka hur elever i olika lärandemiljöer motiveras av 

olika metoder. Även hur de uppfattar läraren som bidragande del till deras egen motivation då 

denne enligt Biesta (2006) ska vara objektiv. En kvantitativ studie för att samla in mycket 

information från många skolor och flera olika typer av elever kan vara intressant. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1. Text- och bildbaserat material 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/forsknings-
fråga(or) 

Deltagare och 
metodval  

Slutsatser 

Henderson, R. W. & 
Landesman, E. M. 
(1995): 
EFFECTS OF 
THEMATICALLY 
INTEGRATED 
MATHEMATICS 
INSTRUCTION ON 
STUDENTS OF 
MEXICAN 
DESCENT. 
(Fulltext) 

 Undersöka om 
tematiskt 
integrerad 
(textbaserad) 
instruktion ökar 
motivationen och 
prestationer.  

102 elever I 
årskurs 7 
undersöks med 
experiment- och 
kontrollgrupp 
under 1 år. 
Ytterligare 103 
stycken året efter.  

Resultatet visade att 
motivationen inte skiljde 
mellan de två grupperna. 
Däremot ökade motivationen i 
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tidigare tillfälle. Dock var 
experimentgruppens deltagare i 
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Schukajlow, S. & 
Krug, A. 
(2014): 
Do Multiple Solutions 
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Interest, Competence, 
and Autonomy. 
(Ej fulltext) 

 Undersöka om det 
motiverar eleverna 
att konstruera flera 
lösningar på 
problemformulerin
gar. 
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undersöktes när 
de fick konstruera 
flera lösningar på 
verklighetsbasera
de problem med 
vaga 
beskrivningar. 

När elever får konstruera flera 
lösningar på otydliga problem 
så ökar motivationen. 

Sengul, S. & Dereli, 
M. 

 Undersöka om 
tecknade 

61 elever i årskurs 
7 delades upp i 

Det visade sig att de elever 
som fick lära genom tecknade 
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(2013): 
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(Fulltext) 

illustrationer, 
utvecklade för att 
lära ut heltal, ökar 
motivationen. 

experiment- och 
kontrollgrupper.  

illustrationer och diskutera om 
detta i grupp gentemot de som 
fick lära sig på traditionellt sätt 
blev mer motiverade till ämnet. 

 
Bilaga 2. Digitala hjälpmedel 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/forsknings-
fråga(or) 

Deltagare och 
metodval  

Slutsatser 

Bhagat, K. K., Chang, 
C.-N. & Chang, C.-Y. 
(2016): 
The Impact of the 
Flipped Classroom on 
Mathematics Concept 
Learning in High 
School. 
(Fulltext) 
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konceptet flippat 
eller omvänt 
klassrum ökar 
motivationen och 
resultatet bland 
elever. 

82 elever i high-
school.  
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experimentell 
undersökning 
med experiment- 
och 
kontrollgrupp. 
 

Experimentgruppen visade 
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(Fulltext) 

Jämför hur 
digital support 
påverkar olika 
mellan 
gymnasieelever 
och studenter.  
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A. Y. S, Yang, S. J. 
H. & Liou, H.-H. 
(2017): 
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digital pen learning 
approach to 
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learning achievement 
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(Fulltext) 
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experimentell 
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experimentgrupp 
och 
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fråga(or) 

Deltagare och 
metodval  
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Bhagat, K. K. & 
Chang, C.-Y. 
(2015): 
Incorporating 
GeoGebra into 
Geometry learning-A 
lesson from India. 
(Fulltext) 

Elever tycker 
ofta att 
geometriska 
begrepp är svåra 
att förstå. Detta 
resulterar i dålig 
prestation och 
motivation.  
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undersöka om och 
hur 
datorprogrammet 
GeoGebra påverkar 
elevernas 
prestationer och 
inlärning av 
geometri. 
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årskurs 9 där 
hälften deltog i 
experimentgruppe
n och resterande i 
kontrollgruppen.  

Resultatet visade att GeoGebra 
är ett effektivt hjälpmedel för 
att undervisa geometri i 
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matematiska 
inlärningsprogram i 
överrensstämmelse med 
tidigare forskning ökar 
motivationen för inlärning av 
geometri. 

de Castro, M. V., 
Silva Bissaco, M. A., 
Panccioni, B. M., 
Martini Rodrigues, S. 
C. & Domingues, A. 
M. 
(2014): 
Effect of a Virtual 
Environment on the 
Development of 
Mathematical Skills 
in Children with 
Dyscalculia. 
(Fulltext) 

 Att undersöka hur 
datorspel påverkar 
lågpresterande 
elever. 

300 elever i 
åldrarna 7-10 
gjorde 
prestationstest där 
26 stycken med 
låga resultat 
valdes och 
slumpvis delades 
in i experiment- 
och 
kontrollgrupp. 

Eleverna i experimentgruppen 
som fick testa den virtuella 
världen fick integrera tanke, 
känsla och handling. Detta 
ökade motivationen och 
därmed resultaten gentemot 
kontrollgruppen. 

Faber, J. M., Luyten, 
H. & Visscher, A. J. 
(2017): 
The effects of a digital 
formative assessment 
tool on mathematics 
achievement and 
student motivation: 
Results of a 
randomized 
experiment. 
(Fulltext) 

 Undersöker hur ett 
digitalt 
bedömningsverktyg 
kan öka resultat 
och motivation 
bland studenter. 

79 skolor varav 
1808 studenter 
delades upp i 
experiment- och 
kontrollgrupp. 

Det digitala 
bedömningsverktyget ökade 
både motivationen och 
prestationen hos studenterna.  

Su, C.-H. 
(2016): 
The effects of 
students' motivation, 
cognitive load and 
learning anxiety in 
gamification software 
engineering 
education: a 
structural equation 
modeling study. 
(Fulltext) 

 Vill ta reda på hur 
spelbaserat lärande 
påverkar bland 
annat motivationen 
i relation till bland 
annat oro och 
prestanda. 
Generellt, inte 
specificerat för 
endast matematik. 

107 studenter fick 
påståenden med 
skala att 
värdesätta sina 
egna tankar eller 
prestationer på.   

Spelbaserad undervisning 
visade sig vara bra både för 
motivation och prestation. 
Högre motivation åstadkom de 
med mindre oro och ångest. 

Tan, C.-K.; Harji, M. 
B. & Lau, S.-H. 

 Undersöka om 
arbete med 

65 studenter 
delades upp i 

Resultatet visade att de 
studenter som var i 
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(2011): 
Fostering positive 
attitude in probability 
learning using 
graphing calculator. 
(Fulltext) 

grafräknare 
motiverar studenter 
att arbeta med 
sannolikhetslära.  

experiment och 
kontrollgrupp. 
Studenternas 
motivation mättes 
under och efter 
testet i båda 
grupperna. 

experimentgruppen ökade 
motivationen till ämnet såväl 
som användbarheten. 

Yong, S. T., Gates, P. 
& Harrison, I. 
(2016): 
Digital Games and 
Learning 
Mathematics: 
Student, Teacher and 
Parent Perspectives. 
(Fulltext) 

 Undersöka 
perspektiven 
utifrån elever, 
lärare och föräldrar 
till digitala spel i 
förhållande till 
lärande i 
matematik. 

Tre 
gymnasieelever, 
tre föräldrar och 
tre lärare 
intervjuades.  

Eleverna var positiva och 
tyckte att digitala spel var 
motiverande för att lära sig 
matematik. Föräldrarna tyckte 
de traditionella sätten var att 
föredra och lärarna var varken 
för eller emot.  

 
Bilaga 4. Elevers förutsättningar och egna påverkan 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/forsknings-
fråga(or) 

Deltagare och 
metodval  

Slutsatser 

Beck-Winchatz, B. & 
Riccobono, M. A. 
(2008): 
Advancing 
participation of blind 
students in Science, 
Technology, 
Engineering, and 
Math. 
(Fulltext) 

Blinda barn har 
svårt att hänga 
med i STEM-
undervisning då 
information och 
uppgifter i 
ämnena sällan 
finns i icke-
grafiskt format.  

Genom att 
diskutera utifrån 
olika 
organisationer, som 
jobbar för att 
förbättra 
utbildningen för 
blinda i STEM-
undervisning, 
komma fram till 
vad som motiverar 
eleverna. 

Elever i 
elementary, 
middle och high 
school. 
Undersöka 
program från 
hjälporganisation
erna. 

Barn i behov av särskilt stöd 
(blinda) motiveras av att jobba 
tillsammans och genom att 
integrera individuella och 
personliga intressen i 
undervisningen.  

Galloway, D, Leo, E. 
L., Rogers, C & 
Armstrong, D. 
(1995): 
Motivational styles in 
English and 
mathematics among 
children identified as 
having special 
educational needs. 
(Ej fulltext) 

Det finns 3 olika 
motivationsteori
er; learned 
helplessness, 
self-worth 
motivation och 
mastery 
orientation.  

Studien ska 
undersöka och se 
vilken av dessa 
teorier som är 
vanligast. 

437 elever i 
åldrarna 10–11 
blev 
kategoriserade i 
någon utav 
kategorierna. 

Learned helplessness och self-
worth motivation är vanligare 
bland barn i behov av särskilt 
stöd. 
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Harlow, L. L., 
Burkholder, G. J. & 
Morrow, J. A. 
(2002): 
Evaluating attitudes, 
skill, and 
performance in a 
learning-enhanced 
quantitative methods 
course: A structural 
modeling approach. 
(Fulltext) 

Många elever 
känner ånger 
inför matematik 
trots att lärarna 
är entusiastiska. 
Därför behövs 
pedagogik för 
att ändra det. 

Fastställa 
kvantitativa 
metoder för att 
minska oro och öka 
självkänsla och 
motivation. 

129 Studenter 
från New England 
University. 
Hypoteser ställdes 
utifrån äldre 
forskning och 
besvarades genom 
för- och eftertest 
för att se 
skillnaden på oro 
och motivation.  

Studenternas ingående 
motivation har betydelse för 
slutresultatet, ju tidigare 
motivationen ökar desto bättre 
blir slutresultatet, genom att 
använda sig utav kända 
metoder som ökar 
prestationerna så ökar även 
motivationen. 

Meyer, D. K. & 
Turner, J. C. 
(2002): 
Discovering emotion 
in classroom 
motivation research. 
(Fulltext) 

 Hur påverkar 
känslor i 
undervisningen 
motivationen? 

Presentation av 
slumpartad 
information från 
tidigare 
forskning. 

Artikeln åberopar teorier om 
att känslor, motivation och 
kognition är likartade 
beståndsdelar vid social 
inlärning då dessa delar är 
viktiga under instruktionella 
interaktioner. Vidare visar 
deras undersökning att läraren, 
genom bland annat egen 
motivation, motiverar eleverna. 

Ng, B. L. L., Liu, W. 
C. & Wang, J. C. K. 
(2016): 
Student Motivation 
and Learning in 
Mathematics and 
Science: A Cluster 
Analysis. 
(Fulltext) 

 De vill undersöka 
individanpassad 
inlärning och 
utlärning som 
bland annat 
motiverar eleverna. 

782 elever från 8 
stycken 
gymnasieskolor. 
Fyra 
lärandeprofiler 
jämfördes.  

Elever med högre 
självförtroende och bättre 
studieteknik har lättare att hitta 
motivation. Lärare bör låta 
eleverna vara mer självständiga 
då de genom eget lärande hittar 
motivation. De får då 
”övertaget” över lärandet 
själva. 

Savelsbergh, E. R., 
Prins, G. T., 
Rietbergen, C., 
Fechner, S., Vaessen, 
B. E., Draijer, J. M. & 
Bakker, A. 
(2016): 
Effects of innovative 
science and 
mathematics teaching 
on student attitudes 
and achievement: A 
meta-analytic study. 
(Fulltext) 

Många metoder 
och teorier har 
testats för att 
öka 
motivationen 
hos eleverna. 
Detta är en 
sammanställning
. 

Undersöka vilka 
undervisningsmeto
der som motiverar 
eleverna. 

En meta-analytisk 
studie 
innefattande 56 
publikationer. 

Utifrån en teoretisk synpunkt 
innefattar det som påverkar 
motivationen; uppfattad 
relevans, (fritids)intresse och 
självförtroende eller 
självkänsla. De 
undervisningsmetoderna som 
analyserades skiljde sig inte 
mycket åt motivationsmässigt 
bland eleverna. Upptäcktes 
även att generellt intresse och 
intresse för framtida yrke 
motiverade. 

Schukajlow, S. & 
Rakoczy, K. 
(2016): 
The power of 
emotions: Can 

 Undersöka om 
uppskattning och 
uttråkning 
(känslor) påverkar 
motivationen.  

144 elever 
delades in i två 
grupper. Den ena 
gruppen (1) fick 
leta flera 

Den första gruppen 
uppskattade lektionerna mer 
och blev inte uttråkade. 
Uppskattningen av uppgiften 
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enjoyment and 
boredom explain the 
impact of individual 
preconditions and 
teaching methods on 
interest and 
performance in 
mathematics? 
(Fulltext) 

lösningar på 
problem som det 
saknades viss 
information på. 
Den andra 
gruppen (2) fick 
hitta en lösning på 
ett problem som 
inte saknade 
någon 
information. 
Detta pågicks 
under 5 lektioner. 

ledde till högre motivation i 
ämnet. 

 
Bilaga 5. Lärarens påverkan 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/forsknings-
fråga(or) 

Deltagare och 
metodval  

Slutsatser 

Hudley, C. 
(1997): 
Supporting 
achievement beliefs 
among ethnic 
minority adolescents: 
Two case examples. 
(Fulltext) 

 Undersöka hur 
sociokulturella 
sammanhang kan 
öka motivation och 
prestation 

47 
högstadieelever 
undersöktes 
tillsammans med 
lärarintervjuer. 

Lärarnas instruktioner, 
pedagogik och egen motivation 
påverkar elevernas motivation. 

Kim, J. S. 
(2005): 
The effects of a 
constructivist 
teaching approach on 
student academic 
achievement, self-
concept, and learning 
strategies. 
(Fulltext) 

 Undersöka hur 
konstruktivistiskt 
baserad 
undervisning 
påverkar bland 
annat motivationen.   

76 stycken elever 
i årskurs 6 
undersöktes i 
totalt 40 timmar 
under 9 veckor. 
Eleverna delades 
in i experiment- 
och 
kontrollgrupp. 

Experimentgruppen visade 
positiva effekter på motivation 
och oro inför inlärning samt 
självinsikt. 

Maulana, R., 
Opdenakker, M.-C. & 
Bosker, R. 
(2016): 
Teachers' 
instructional 
behaviors as 
important predictors 
of academic 
motivation: Changes 
and links across the 
school year. 
(Fulltext) 

Forskning visar 
att studenter har 
dålig 
motivation. 

Studien ska 
komplettera 
befintlig forskning 
om hur lärarens 
motivation 
påverkar eleverna. 

566 elever från 20 
klasser fick 
uppfatta lärares 
instruktions 
kvalité och egna 
motivation i 5 
omgångar över ett 
år. 

När läraren brast i motivation 
så gjorde även eleverna det. 
Eleverna såg även att lärarens 
instruktioner och motivation 
blev sämre med tiden. 
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Schukajlow, S., Leiss, 
D., Pekrun, R., Blum, 
W., Mueller, M. & 
Messner, R. 
(2012): 
Teaching methods for 
modelling problems 
and students' task-
specific enjoyment, 
value, interest and 
self-efficacy 
expectations. 
(Fulltext) 

 Undersöka om 
olika 
problemlösningsup
pgifter påverkar 
elevernas 
motivation olika.  

224 elever i 
årskurs 9 testade 
3 olika typer av 
problemlösningar. 

Det visade sig inte vara någon 
skillnad mellan de 3 typerna av 
problem. Däremot ökade 
motivationen om problemen 
var lärarledda. 

Tai, C.-H., Leou, S. & 
Hung, J.-F. 
(2015): 
The Effectiveness of 
Teaching Indigenous 
Students Mathematics 
Using Example-Based 
Cognitive Methods. 
(Fulltext) 

 Undersöka hur en 
typ av kognitivt 
välplanerad 
undervisning 
påverkar 
motivation och 
prestanda. 

Högskolestudente
r fick vid 8 
tillfällen delas in i 
experiment- och 
kontrollgrupp. 
Efteråt fick de 
svara på 
frågeformulär. 

Frågeformulären visade att 
experimentgruppen hade både 
presterat bättre och ökat 
motivationen hos studenterna 
gentemot kontrollgruppen. 

Yi, H. S. & Lee, Y. 
(2017): 
A latent profile 
analysis and 
structural equation 
modeling of the 
instructional quality 
of mathematics 
classrooms based on 
the PISA 2012 results 
of Korea and 
Singapore. 
(Fulltext) 

 Undersöka 
skillnaden mellan 
elev-orienterade 
instruktioner och 
kognitiva strategier 
av läraren och se 
hur de påverkar 
resultat och 
motivation.  

Studenter i Korea 
och Singapore.  

För båda länderna visade det 
sig att strikt lärarledd 
undervisning med 
lärandesupport och fler 
kognitiva strategier påverkade 
prestationen positivt. Detta 
visade sig dock endast vara 
motiverande för studenterna i 
Korea och elev-orienterade 
instruktioner hade positiv 
effekt på motivationen. 
Studenterna i Singapore fick 
motsatt resultat. 

 
Bilaga 6. Samspelet mellan lärare/elev och elev/elev 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/forsknings-
fråga(or) 

Deltagare och 
metodval  

Slutsatser 

Cantley, I., 
Prendergast, M. & 
Schlindwein, F. 
(2017): 
Collaborative 
cognitive-activation 
strategies as an 
emancipatory force in 
promoting girls' 
interest in and 

Flickor tenderar 
till att ha lägre 
motivation till 
matematik, 
vilket är viktigt 
att ändra på för 
att lyckas i 
framtidens 
STEM-
undervisning. 

Undersöka hur 
specifikt 
motivationen hos 
tjejerna kan ökas 
med hjälp av 
matematikfeministi
sk forskning. Bland 
annat kollaborativt 
arbete. 

253 förstaårs-
elever. 
En fallstudie med 
en 6 veckors 
process där 
eleverna fick 
använda sig av ett 
speciellt verktyg 
kallat Izak9 en 
lektion i veckan. 

Verktyget såväl som 
grupparbetet ökade 
motivationen hos flickorna på i 
stort sett alla delmoment, men 
minskade dock killarnas på 
något enstaka. 
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enjoyment of 
mathematics: A cross-
national case study. 
(Fulltext) 

Eleverna jobbade 
kollaborativt. 

Dicker, A.-M. 
(2015): 
Teaching 
Mathematics in 
Foundation Phase 
Multilingual 
Classrooms: 
Teachers' Challenges 
and Innovations. 
(Fulltext) 

I Sydafrika 
jobbar många 
lärare i 
flerspråkiga 
klassrum där 
engelska ofta är 
ett andraspråk 
även för läraren. 

Syftet är att se 
vilken 
undervisning som 
är gynnsam för 
matematik i ett 
sådant klassrum. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
lärare på 3 skolor. 

Resultatet visade att lärarna 
ofta använder sig utav eleverna 
för att gemensamt skapa 
förståelse och motivation. Det 
är även väldigt viktigt med bra 
kontakt med hem och 
vårdnadshavare.  

Nolen, S. B. & 
Nicholls, J. G. 
(1993): 
ELEMENTARY-
SCHOOL PUPILS 
BELIEFS ABOUT 
PRACTICES FOR 
MOTIVATING 
PUPILS IN 
MATHEMATICS. 
(Ej fulltext) 

 Undersöka 
skillnaden mellan 
andra och 
femteklassares 
motivation i 
relation till lärares 
olika 
undervisningsstilar. 

304 elever i 
årskurs 2 och 272 
i årskurs 5. 

Det visade sig att 
femteklassarna var betydligt 
mer kräsna och selektiva vad 
gällde vilka metoder som 
motiverade dem jämfört med 
andraklassarna. T.ex. var 
utvärderande beröm inte 
motiverande för femmorna 
såväl som tillrättavisande av fel 
på låga prestationer. 

Schweinle, A. Meyer, 
D. K. & Turner, J. C. 
(2006): 
Striking the right 
balance: Students' 
motivation and affect 
in elementary 
mathematics. 
(Fulltext) 

 Undersöka 
relationen mellan 
påverkan och 
motivation. 

Gymnasiet, 
empirisk studie 
med 
datainsamling av 
elevernas 
uppfattningar. 

Att hitta balansen mellan 
utmaning och rätt nivå (för 
individen), stöttning av 
självförtroendet samt positiv 
påverkan är nyckeln till 
motivation för eleven. 

Wilkie, K. J. 
(2016): 
Rise or Resist: 
Exploring Senior 
Secondary Students' 
Reactions to 
Challenging 
Mathematics Tasks 
Incorporating 
Multiple Strategies. 
(Ej fulltext) 

 Undersöka 
reaktionen hos 
studenter som med 
flera olika 
strategier ska lösa 
utmanande 
kvadratiska 
problem som del i 
deras 
konstruktionsbaser
ade projekt. 

87 studenter 
deltog och fick 
sedan rapportera 
sin erfarenhet av 
uppgiften. 

Majoriteten tyckte uppgiften 
var motiverande då studenterna 
fick ta del av varandras tankar 
genom diskussioner. 

 


