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Teaching methods- 

Can teacher´s methods contribute to the pupil´s motivation in mathematics? 

Abstrakt  

The teaching in mathematics is influenced by the student's motivation to mathematics. The 

main purpose of this study is to find factors in the teacher´s methods that can have an effect 

on the pupil´s motivation in mathematics. In order to create a research overview, a systematic 

literature study has been conducted, to then later on, deepen the topics that have become 

visible. Two themes were clearly emerged, Games and Activities and Teaching factors, and 

these themes were examined to find out which factors can affect the pupil´s motivation. The 

result of the study shows that the teacher´s methods and how they are implemented, has a 

significant role in how the pupils will find and experience motivation for math. Active 

teaching proves to be an important factor for the student's motivation and how it appears in 

the mathematical subject. The result also shows that educational games in maths education 

have a positive impact on all pupils, and especially for pupils with learning disabilities. 
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Sammanfattning  

Lärandet i matematik styrs av elevens motivation till ämnet. Syftet med studien är att ta reda 

på vilka olika faktorer i undervisningen som kan påverka elevens motivation inom ämnet 

matematik. För att skapa en forskningsöversikt har en systematisk litteraturstudie genomförts 

för att utveckla och presentera en fördjupning i de teman som blivit synliga. Två tydliga 

teman växte fram, Spel och Undervisningsfaktorer och det är dessa teman som undersökts för 

att finna vilka faktorer som kan påverka elevens motivation. Resultatet av studien visar att 

lärarens undervisning och hur den genomförs, har en betydande roll för hur eleven kommer 

finna och utveckla sin motivation till matematik. Aktiv undervisning visar sig vara en 

avgörande faktor till hur elevens motivation ter sig till matematiken. Pedagogiska spel i 

matematiken visar sig även ha en positiv inverkan på elever med inlärningssvårigheter, men 

lämpar sig väl för alla elever. 

 

Nyckelord: Matematik, Motivation, Undervisningsmetoder, Strategier, Lärandeverksamhet  
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1. Inledning 
Kunskap i matematik leder till att människan kan göra berättigade val i vardagen, vilket i sin 

tur leder till en ökad möjlighet till att delta i viktiga samhällsprocesser (Skolverket, 2011). I 

kursplanen för matematik inleder Skolverket (2011) med att matematikkunskap är något som 

människan bär med sig och är nära kopplat till den sociala, men även den samhälleliga 

utvecklingen. Skribenten Christner Riad (2010) lyfter frågan, varför ska vi lära oss 

matematik? Dagens elev ser inte någon koppling från matematiken till kunskapsbehovet i 

samhället, vilket tenderar i att elevens motivation och kunskapsresultat sjunker drastiskt. 

Bristen på motivation kan leda till att kunskaper förgås och Skolverket (2015) redogör för att 

motivation är en viktig nyckel till att elever ska nå framgång i skolan. Elever behöver se 

sambandet med matematiken i skolan och samhället utanför, lyckas eleven med detta kan 

dess motivation få en påtaglig positiv effekt (Skolverket, 2015). I den allmänna 

samhällsdebatt som Christner Riad (2010) bedriver tas det upp att matematikkunskap inte 

enbart används för att bedöma kunskaper i matematik, utan att det även kan användas i 

bedömningen av hur långt en elev har nått i sin intellektuella utveckling. Skribenten 

presenterar en intervju med kognitionsforskaren Peter Gärdenfors, i vilken Gärdenfors 

påvisar att det finns forskningsresultat på att ett abstrakt tänkande, och träning i det, är 

stimulerande även för annan inlärning. 

Skolan ska enligt Skolverket (2011) se till att elevers kunskaper i matematik utvecklas och att 

undervisningen ska bidra till ett utvecklat intresse för matematiken samt ett ökat förtroende 

för sina matematiska förmågor i olika sammanhang. Skolan ska även ”främja alla elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2011, s.7), men trots detta 

visar flera rapporter på att elever tappar lust och engagemang för matematiken under 

mellanstadiet (Skolverket, 2003). Matematikundervisningen verkar vara det ämne som är 

mest läroboksstyrt och Skolverket (2003) påvisar att det kan uppfattas som långtråkigt i 

längden, vilket i sin tur leder till att elevens motivation, lust och attityd fallerar. I skolverkets 

rapport uppges det för att vidmakthålla elevens motivation är det betydelsefullt med variation 

i undervisningen. Lärare ställs inför flera didaktiska val när de ska försöka motivera eleven i 

matematik och hur läraren bör gå till väga är inte uppenbart. Skolverket (2003) fastslår att 

positiva erfarenheter i matematik krävs för att skapa en ökad motivation och Skolverket 

(2011) poängterar att läraren ska sträva efter att balansera sin undervisning utefter elevens 

enskilda behov, förutsättningar och erfarenheter. Men att öka elevers motivation är inte lätt 
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då den är individbaserad och allas motivation bygger på den enskilda individens tidigare 

erfarenheter. 

Matematik är enligt Björklund och Grevholm (2012) ett betydelsefullt verktyg för att 

kommunicera med andra människor. Författarna menar att det är betydande för eleven att få 

ta del av detta i skolan, innan de kommer ut i det rådande samhället. De menar att 

matematiska förmågor är viktiga att utveckla då eleven kan dra nytta av dessa även i 

framtiden. Eriksson (2017) tar upp att en av skolans största utmaningar är att få eleven att se 

kopplingen från kunskapen i skolan till samhället. Författaren menar att eleven lätt uppfattar 

lärandet som meningslöst och att det är svårt för eleven att koppla det till ett sammanhang 

utanför skolan. Björklund och Grevholm (2012) lyfter även fram att eleven inte kommer att 

uppnå sin optimala kunskapsutveckling om eleven saknar motivation. Lärarens kunskap tas 

inte in på samma öppna sätt som den hade gjort om eleven haft en hög motivation. 

Författarna menar att eleverna genom motivation skapar tilltro till sin egna förmåga och 

kunskapsutveckling. Detta kan leda till att eleverna bär med sig en positiv erfarenhet från 

matematiken, vilket i sin tur kan leda till att motivationen ökar ytterligare. Det finns alltså 

belägg för att matematik är en viktig del i människans utveckling. 

Motivationen är alltså en bärande nyckel för att eleven ska nå framgång i matematik 

(Skolverket, 2015) och att hjälpa eleven finna sin motivation tidigt är betydelsefullt. Enligt 

Eriksson (2017) är de flesta elever ivriga på att lära sig när skolstarten äntligen kommer och 

Thorén (2009) förklarar att om en elev i tidig ålder mister intresset för matematik och sin 

tilltro till sin matematiska förmåga, ökar risken för framtida begränsningar, inte bara i 

yrkeslivet utan även privat. 

Skolverket (2003) beskriver att många lärare känner sig osäkra hur de ska tackla 

motivationsproblematiken och hur de ska lyckas med att motivera sina elever. Kunskapen 

kring hur lärare ska lyckas med att stimulera elevens motivation och elevens lust att lära 

matematik, är enligt deltagande lärare i Skolverkets undersökning alldeles för låg. För att 

lyckas menar de att matematiklärare behöver en fördjupning och bredare kunskap i 

matematik och matematikdidaktik. 

Hur lärarna bör bedriva sin undervisning för att främja elevernas utveckling, för att ge 

eleverna en stabil grund att stå på när de kommer ut i samhället och att upprätthålla elevernas 

motivation under skoltiden är inte hugget i sten. Skolverket och forskare (Björklund & 

Grevholm, 2012; Eriksson, 2017; Thorén, 2009) är överens om att det är ytterst väsentligt för 
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eleverna att känna motivation för att kunna lära sig matematik. Problematiken som uppstår är 

hur lärarna ska lyckas med att motivera eleverna i ämnet matematik. 

2. Syfte och frågeställning 
Studiens huvudsakliga syfte är att granska faktorer i undervisningen som kan ha betydelse för 

elevens motivation. Syftet med studien är även att undersöka hur matematiklärare, genom 

undervisning, kan arbeta för att väcka elevens motivation och hålla kvar den.  

Frågeställning: 

• Vilka faktorer i matematikundervisningen kan ses som motiverande för eleven?  

 
3. Teoretisk bakgrund 
I kommande kapitel kommer den teoretiska bakgrund, som ligger till grund för denna studie, 

att presenteras. Detta är för att förklara de begrepp som används för att undersöka och 

besvara forskningsfrågan. I det första avsnittet presenteras undervisning och några tankar 

kring hur den kan förklaras. Motivation beskrivs och definieras i kapitlets andra avsnitt följt 

av en närmare presentation av yttre och inre motivation i det tredje avsnittet. Hur motivation 

kopplas till elevens lärande berörs i avsnitt fyra och det slutliga avsnittet radar upp och 

definierar de begrepp som kommer att användas i studien. 

3.1 Undervisning 
Det är upp till varje enskild lärare att bedriva undervisningen, utifrån skolans läroplan, på det 

sätt som hen anser vara mest lämpligt utefter elevens individuella utvecklingsplan för att 

stödja elevens kunskapsutveckling (Skolverket, 2011). Detta resulterar i att undervisning ser 

väldigt olika ut beroende på vem det är som styr klassen. I detta avsnitt presenteras olika sätt 

att se på undervisning och hur undervisning kan förstås. 

 

Undervisningen ska bidra till att elevens intresse och motivation ökar och detta menar 

Gärdenfors (2010) handlar om att lärarna måste väcka lusten hos eleven. Wery och Thomson 

(2013) trycker på att det är viktigt att lärarna stärker elevens självkänsla och att 

undervisningen inte ska leda till flera misslyckanden för eleven. En elev med låg motivation 

och dålig attityd gentemot matematik, kan vara resultatet av att eleven har flertalet 

misslyckanden bakom sig. Författarna menar att det är viktigt att utforma undervisningen så 

att eleverna lyckas. Thorén (2009) skriver att lärarens engagemang, entusiasm och intresse 

för ämnet avgör hur undervisningen blir. Wery och Thomson (2013) menar även att elevens 

självförtroende och motivation ökar om läraren har förväntningar på eleven. 
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Boström och Svantesson (2007) trycker på att det är viktigt att läraren skapar en god relation 

till eleven och att bemötandet i klassrummet påverkar lärandet. För att skapa en god 

lärandemiljö som Skolverket (2011) beskriver “samverka för att göra skolan till en god miljö 

för utveckling och lärande” (s.14), är det viktigt med lärarens inställning till undervisningen 

och hur den bedrivs. Undervisning i skolan ska ge eleven möjlighet till att förstå och greppa 

lärandet som läraren förmedlar (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012; Skolverket, 2011). 

 

Skolan och läraren har förväntningar på sig att skapa en undervisning som väcker elevens lust 

och motivation. Eriksson (2017) använder sig av begreppet learning activity för att beskriva 

undervisning och menar att i undervisningen sker flera faktorer som påverkar elevens 

motivation. Eriksson belyser att i vardaglig mening används begreppet motivation som en 

känsla som eleven redan bär med sig in i skolan. Författaren menar dock att om vi utgår från 

en verksamhetsteoretisk syn på motivation passar begreppet motiv in bättre. Eleven har eller 

utvecklar ett motiv till att delta och agera utefter. Motiv kan enligt Eriksson bestå av ett motiv 

för lärande, då samspelar eleven med klassen och utför sina uppgifter med förhoppning om 

att lära sig. Men motiv kan även bestå av att eleven vill få ett högt betyg, skapa en social 

samvaro eller påtryckningar från tex. föräldrar om att lyckas. En undervisningsform som 

Eriksson (2017) lyfter är teorin om lärandeverksamhet. Inom denna ska undervisning byggas 

genom att eleven ska tackla ett problem, ta sig an en utmaning, med hjälp av analyser, 

undersökningar, formuleringar och till sist självreflektion kring arbetsprocessen. Eriksson 

menar att lärarens uppgift i undervisning är att tillhandahålla eleven med de redskap som 

krävs för att eleven ska ta sig igenom uppgiften. Undervisningen ska på detta sätt väcka 

elevens nyfikenhet och viljan att utforska samt lösa problemet uppstår då hos eleven. 

 

Undervisning ska enligt Björklund och Grevholm (2012) utmana eleven i sitt tänkande. 

Författarna menar att matematikundervisning många gånger utgår från läroboken och arbete 

med typiska rutinuppgifterna som ofta löses med liknande metoder. Detta kan enligt 

författarna leda till att elevens lust minskar och det leder även till en trist uppfattning kring 

ämnet matematik. Björklund och Grevholm poängterar dock att undervisning som ger eleven 

utmaningar och tvingar eleven att tänka out-side-the-box kan öka elevens intresse och elevens 

motivation kan därmed öka. Författarna menar att undervisning bör vara varierande då det är 

variationen som ofta styr om eleven känner ett intresse för ämnet. Även Clarke och Clarke 

(2002) hävdar att variation i undervisningen är positivt för elevens motivation till ämnet.  
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Clarke och Clarke (2002) menar att allt fler lärare nu för tiden varierar sin undervisning 

genom att inkludera pedagogiska spel i sin undervisning. Detta är en trend som ökat i 

matematikundervisningen i takt med digitaliseringens utveckling. Ke och Grabowski (2007) 

menar att undervisning som inkluderar spel kan leda till ett bättre lärande. De hävdar i sin 

forskning, att elever på mellanstadiet som använt sig av spel på matematiklektionerna visat en 

högre progression och prestation än innan. Även Namsoo, Sutherland, Norris och Soloway 

(2012) beskriver effekten av en digitaliserad undervisning och menar att det kan gynna 

elevens motivation och lärande. Författarna menar att elevens inställning till matematiken kan 

ändras i en positiv riktning om läraren bedriver en digitaliserad undervisning. Det finns dock 

forskning som påstår att datorspel i undervisningen inte är en självklar väg till ett djupare 

lärande (Alexandersson, Lindroth, & Lindö, 2001). Alexandersson et al. (2001) menar att om 

spel ska användas i undervisningen behöver läraren förtydliga att det är ett lärande verktyg 

och inte se det som en belöning eller ett tidsfördriv, som det tyvärr så ofta görs. 

 

Hur undervisningen bedrivs är upp till varje individuell lärare, men undervisningen ska ske 

på sådant sätt att alla elever ska kunna delta (Skolverket, 2011). Alla elever har olika 

förutsättningar för att lyckas i skolan och Malmer (2012) påminner om att det är lärarens 

uppgift att se till att all undervisning och dess innehåll är väl anpassat till alla elever i klassen. 

Malmer trycker på lärarens roll och vikten vid att en lärares undervisning är flexibel. Det 

gäller att läraren kan anpassa undervisningens utformning och svårighetsgrad. Med detta 

menar Malmer att matematikundervisningen inte kan utgå från arbetet med en lärobok där 

alla elever jobbar i samma takt och kapitel. Undervisning bör vara individanpassad och 

Malmer menar att detta kräver mer från lärare framförallt i matematiken. Malmer menar att 

matematiklärarens trygghet i undervisning ofta är kopplad till läroboken och att detta kan 

vara svårt för läraren att frångå för att genomföra en mer individualiserad undervisning. 

Genom att lärarens undervisning är tillviss del individualiserad, kan eleven, efter arbete med 

problem på sin nivå och utefter sina förutsättningar, uppnå en högre motivation och lust i sitt 

lärande (Malmer, 2012). 

3.2 Motivation 
Att förklara begreppet motivation är svårt då det är väldigt komplext (Ahl, 2004). Motivation 

har olika betydelser beroende på den enskilde individen. Nationalencyklopedin (NE) 

förklarar dock motivation som en samlad psykologisk term för alla de faktorer som påverkar 

individens beteende i olika riktningar. Motivation kan förstås som det som får människan att 
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göra något och hur detta går till (Ahl, 2004). Ahl menar att motivation kan ses som något en 

individ kan sakna och därmed skaffa sig, eller så kan individen inneha motivation och kan 

därmed försöka förmedla den vidare till någon annan. Författaren menar att motivation kan 

ses som flera faktorer som går samman för att skapa en handling, vilket stämmer överens med 

Nationalencyklopedins (NE) definition. 

Lundgren och Lökholm (2010) tar upp att skolan behöver motivera eleven och arbeta med 

detta kontinuerligt, men författarna menar även de att motivation inte går att definiera enbart 

på ett sätt. Författarna menar att motivation är något som tar en människa igenom tuffa 

perioder och hur motivation artar sig är väldigt olika. De menar att motivation för en elev kan 

vara ett intresse, en inre stark vilja, som hjälper eleven att genomföra något, medan det för en 

annan elev kan handla om ett förändrat beteende. Hannula (2006) menar även han att 

motivation varierar stort mellan individer. Enligt Hannula är motivation kopplat till 

individens erfarenheter och den enskildes behov och mål. Skolverket (2015) berör även de att 

en individs motivation påverkas av tidigare erfarenheter och kunskaper. 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) hittar jag inte begreppet motivation i något 

av kapitlen. Trots det så menar Imsen (2006) att motivation är ett begrepp som är kopplat till 

skolan. I läroplanen finner jag denna mening ”främja alla elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära.” (Skolverket, 2011, s.7) och detta kan kopplas till Gärdenfors 

(2010) beskrivning av motivation, där lust och motivation handlar just om ett intresse eller en 

lust/vilja inför något. Författaren betonar även att lärarna bör hjälpa eleven med att väcka 

lusten. Klapp (2015) menar att elevens motivation påverkar lusten att lära, vilket i sin tur 

påverkar elevens lärande. Klapp instämmer med Imsen (2006) om att motivation ofta kopplas 

samman till studieintresse och elevens engagemang i skolan. 

Skolverket (2015) listar olika faktorer som kan påverka elevens motivationsgrad. De menar 

att lärarens förväntningar på eleven, återkoppling och bedömningssätt kan sätta spår i 

motivationen. De känslor som väcks hos eleven vid utebliven framgång eller vid framsteg, 

etsar sig fast vid elevens erfarenheter och eleven bär sedan med sig den erfarenheten. 

Skolverket lyfter även andra faktorer som sker utanför skolan och menar att även de har en 

framträdande roll för elevens motivation. 
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Att synliggöra motivation är inte alldeles enkelt. Giota (2006) menar att det är oerhört svårt 

att mäta en elevs motivation, då det är en inre process som inte går att observera. Författaren 

menar att betraktaren bildar sig en egen uppfattning om elevens motivation.  

3.3 Yttre och inre motivation 

Deci och Ryan (2000) beskriver att alla individer upplever olika typer av motivation och att 

de två motivationstyperna som är mest centrala beskrivs som yttre respektive inre motivation. 

Att särskilja på dessa begrepp är forskare tydliga med (Gärdenfors, 2010; Hannula, 2006; 

Lundgren & Lökholm, 2010). Nedan följer en beskrivning av hur dessa begrepp tolkas utifrån 

bakgrundslitteraturen och dess skillnader. 

3.3.1 Yttre motivation 
Skolan använde sig tidigt av yttre motivation och Säljö (2012) tar upp behaviorismen och 

dess inflytande på undervisning under tidigt 1900-tal. Undervisningen skedde här genom att 

läraren försedde eleven med all sin kunskap, en så kallad linjär undervisning. Säljö menar att 

det var läraren som motiverade eleven med hjälp av olika belöningssystem och det är detta 

som ses som en yttre motivation. Det är något som lockar eleven till lärandet, eleven blir 

påverkad av en faktor som hen inte styr över utan det är läraren som presenterar 

motivationen. Lundahl (2014) uppger att motivation i skolan tidigare syftat till att använda 

morötter eller piska som drivkraft för eleven. Andra forskare (Klapp, 2015; Wery & 

Thomson, 2013) instämmer i denna beskrivning av yttre motivation, att beröm, betyg och 

uppmuntran är några faktorer som har stor betydelse för elevens yttre motivation. 

Betingning som Säljö (2012) tar upp leder till att eleven kopplar samman händelser och lär 

sig sedan ett inlärt mönster, att en viss handling resulterar i en viss respons/belöning. Klapp 

(2015) påpekar dock att denna inlärningsprocess inte är till elevens fördel och påverkar lusten 

att lära negativt. 

Många elever upplever idag en press utifrån, från skolan, föräldrar och samhället, och 

Lundgren och Lökholm (2010) menar att detta kan kopplas till de yttre faktorerna. Skolan är 

idag resultatbaserad och betygsystemet kan vara en bidragande faktor till att eleven känner en 

yttre motivation. Den yttre motivationen kan enligt författarna leda till att eleven engagerar 

och anstränger sig mer i skolan för att undvika en negativ konsekvens, så som besvikelse från 

föräldrarna eller ett dåligt betyg. Även Gärdenfors (2010) kopplar betygsystemet till den yttre 

motivationen. Gärdenfors kopplar också han till att elevens uppträdande i skolan kan vara 

direkt kopplat till att den inte vill misslyckas eller få kritik i skolan. 
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3.3.2 Inre motivation 
Den inre motivationen som begrepp tar form under kognitivismens era och Säljö (2012) 

menar att nu sågs eleven som en egen tänkande individ. Eleven vill förstå tillvaron och 

elevens egna tankegångar blev viktiga i skolan. Säljö konstaterar att förståelse och motivation 

nu skulle ske genom elevens egna upptäckter. Den inre motivationen är något som alltså 

uppstår från individens insida och ses som en inre drivkraft då eleven genomför handlingen 

utefter eget intresse (Deci & Ryan, 2000; Imsen, 2006; Klapp, 2015; Wery & Thomson, 

2013). Tillskillnad från den yttre motivationen, som driver eleven för att hen vet att 

handlingen kommer resultera i bra betyg eller i en guldstjärna, menar Gärdenfors (2010) att 

eleven som drivs av en inre motivation istället gör detta för att uppnå tillfredställelse 

inombords. Även Klapp (2015) beskriver det som att eleven uppnår tillfredsställelse 

inombords över att ha åstadkommit och lyckats genomföra en handling. 

Hannula (2006) betonar att eleven behöver motivation för att kunna utvecklas i sitt lärande. 

Genom att eleven drivs av en inre motivation och strävar efter egna uppsatta mål kan 

självkänslan öka när målet är nått. Hannula menar att om självkänslan stärks ökar det elevens 

motivation till att lära sig mer saker. 

3.4 Motivation kopplat till lärande 
Gärdenfors (2010) visar att det finns en tydlig koppling mellan elevens motivation och 

lärande. Gärdenfors menar att om eleven har en dålig självuppfattning och en bristfällig 

motivation kommer eleven inte ta till sig ny kunskap. Författaren poängterar att det är enormt 

viktigt att lärarna jobbar med att förbättra detta så att eleven får ett meningsfyllt lärande. 

Gärdenfors understryker att elever som besitter en stor motivation är de som lättast lär sig och 

tar åt sig mest kunskap i skolan. Den inre motivationen har ett större inflytande på lärandet då 

elevens drivkraft manar på individen (Klapp, 2015; Lundahl, 2014). 

Giota (2006) hänvisar till flera forskningar som visar att det finns en tydlig förbindelse 

mellan elevens prestation i skolan och dennes motivation. En motiverad elev visar ett större 

intresse för skolan, vilket tenderar till att studieresultaten blir bättre. 

3.5 Begrepp i studien 
Begreppet motivation kan således delas upp i inre respektive yttre motivation, men i 

kommande studie kommer begreppet motivation att användas som ett övergripande ord för 

både inre motivation (inner motivation1) samt yttre motivation (external motivation2). 

                                                            
1 Författarens översättning 
2 Författarens översättning 
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Begreppet undervisning (learning acctivity (Eriksson, 2017)) kommer att användas för att 

beskriva all aktivitet som sker under skoltid, bortsett från rastaktiviteter och luncher. 

Begreppet undervisningsmetoder (strategy3) kommer att användas för att beskriva alla de 

metoder, material och strategier som lärarna använder sig av i sin undervisning. 

4. Metod 
Följande studie är en systematisk litteraturstudie vars syfte är att ta reda på vad i 

undervisningen som kan ses som motiverande för eleven i matematikundervisningen. I och 

med att det är en systematisk litteraturstudie har all forskning och alla artiklar sökts fram på 

ett systematiskt sätt, utefter sökord som efter genomgången av bakgrunden utvecklats för att 

matcha syftet. 

I detta kapitel presenteras och motiveras de val som gjorts under arbetsprocessen. Det första 

avsnittet tar upp valet av databas. I avsnitt två presenteras de sökord som tidigare forskning 

använt sig av. Söksträngen som legat till grund för insamlingen av litteratur beskrivs och 

motiveras i kapitlets tredje avsnitt. För att avgränsa studien och se till att litteraturen som 

väljs är relevant har jag utgått från utvalda inkluderingskriterier och manuella urval, detta tas 

upp i kapitlets fjärde avsnitt. Valet av analys läggs fram i det femte avsnittet. För att stärka 

studiens trovärdighet berör de två sista avsnitten i kapitlet studiens reliabilitet och validitet 

samt forskningsetik. 

4.1 Databas 
Den insamlade forskningen som ligger till grund för analysen i denna studie är hämtad från 

databasen Web Of Science som innehar ett stort utbud av matematisk forskning. För att 

säkerställa studiens reliabilitet har denna databas använts då all forskning som hämtas från 

databasen är peer reviwed, vilket betyder att de är vetenskapligt granskade. Då sökningarna 

har varit begränsade till just en databas, Web Of Science, blir studiens resultat aningens 

begränsat. Databasen besitter inte all forskning kring valt område, vilket leder till att viss 

forskning uteblir. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) markerar särskilt att det 

är enormt viktigt att en systematisk litteraturstudie, som bygger på tidigare presenterad 

forskning, grundas på just tillförlitlig forskning. 

4.2 Sökord 
Efter noggrann läsning av litteratur och tidigare forskning kring motivation och 

matematikundervisning, har jag samlat de ord som jag stött på som berör mitt 

                                                            
3 Författarens översättning 
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forskningsområde; Vilka faktorer i matematikundervisningen som kan ha inflytande på 

elevers motivation. Matematik, undervisning och motivation samt synonymer till dessa 

begrepp har legat som grund till valet av sökord. Valet att leta och ha med synonymer 

motiveras då olika ord, trots lika betydelse, används för att definiera forskningen. Motivation 

och attityd är exempelvis ord som ofta används och som kopplas samman inom samma 

område. 

Då forskningsområdet berör elevers motivation i ämnet matematik var ordet matematik/math 

givet att använda. Även motivation/motivation och undervisning var givna att ha med i 

söksträngen då syftet var att ta reda på hur elevens motivation påverkas av undervisningen. 

Då det var faktorer i undervisningen som skulle undersökas användes även orden 

undervisning och metoder i början av sökningarna. Som synonym till metoder hittade jag 

strategy och learning activity (Eriksson, 2017) och i början av mina sökningar användes både 

method, learning activity och strategy, men det slutade med att jag enbart använde strategy, 

då de andra orden inte verkade tillföra mer relevant forskning. Motivation innebär i denna 

studie både inre och yttre motivation, så för att ta del av forskning som berör all motivation 

har båda dessa begrepp, inre (inner) och yttre (extrenal) motivation används i sökningen. 

4.3 Söksträng  
Studien grundar sig på två söksträngar, söksträng ett (S1) och söksträng två (S2). I den första 

användes orden: math, learning acctivity, motivation, inner motivation, external motivation 

och strategy. 

Figur 1. 

 

 

Figur 1. Visar den första söksträngen (S1) som användes på Web Of Science. (Math AND learning activity) Or 
(math AND motivation) OR (inner motivation AND external motivation AND math) OR (math AND stratgy). 

 

För att komplettera den första sökningen, som fokuserat på artiklar som innehöll både 

sökorden inner motivation AND external motivation, gjordes ytterligare en sökning där dessa 

begrepp tillsammans inte behövde förekomma i artikeln. Den söksträngen bestod av orden; 

math, inner motivation och external motivation. 
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Figur 2. 

 

 

Figur 2. Visar den andra söksträngen (S2) som användes på Web Of Science. (Math AND inner motivation) OR 
(math AND external motivation). 

 

Databasen Web Of Science är uppbyggd så att fler träffar kan fås i en enda sökning. För att 

lyckas med detta används orden AND och OR i sökningen. Ordet And används för att koppla 

samman ordet innan, ex. math, med ordet som följde efter, ex. learning acctivity. Detta 

resulterar i att sökningen visar forskning som berör båda dessa begrepp; math AND learning 

activity. I och med att ordet OR läggs till mellan sökningarna, ex. math OR learning acctivity, 

kommer databasen att presentera all forskning som berör math och all forskning om learning 

activity oavsett om dessa benämns i samma forskning, vilket leder till att mer forskning 

presenteras. 

Efter min första sökning, S1 (söksträng 1, se bilaga 10.1), fick jag fram 2.852 träffar som 

innehöll orden i min söksträng. I S2 (söksträng 2, se bilaga 10.1.1) blev det 56 träffar. För att 

avgränsa dessa behövde jag nu göra vissa begränsningar manuellt. Jag valde att hålla mig till 

Web Of Sciende Categories: Education Educational Research i båda söksträngarna då jag 

ville hålla fast vid studiens syfte, att ta reda på vilka undervisningsmetoder som kan påverka 

elevens motivation. Detta gav ett resultat på 859 (S1) respektive 49 (S2) träffar. Då mitt 

ändamål är att denna studie ska vara till hjälp för matematiklärare i dagens skola vill jag att 

studien ska baseras på aktuellt material. Genom att manuellt exkludera de texter som 

publicerats innan 2000-talet under rubriken Publication Years fick jag bara med nytt material 

i min sökning. Antalet träffar landade nu på 816 (S1) respektive 13 (S2). För att avgränsa 

sökningen ytterligare valdes Artiklar ut under rubriken Document Types och detta resulterade 

i 516 (S1) och 12 (S2) träffar. Valet att avgränsa sökningen till enbart artiklar gjordes grundat 

på att det är i just artiklar som forskning till stor del diskuteras och presenteras. Den sista 

avgränsningen jag gjorde var att välja de artiklar som hade Open Access, vilket lämnade 78 

(S1) återstående artiklar. Att enbart välja de artiklar som har Open access kan såklart leda till 

att relevanta artiklar blev exkluderade (se metoddiskussion 7.2.1). Open access innebär att 

läsaren har tillgång till dessa utan att behöva prenumerera på någon vetenskaplig tidskrift, 

men får ändå ta del av artikeln i fulltext. Eftersom jag med hjälp av S2 ville bredda studiens 

Math AND inner 
motivation 

 

OR Math AND external 
motivation 
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empiri, valde jag att inte exkludera de artiklar som krävde prenumerationer (Open access). 

Detta för att ge utrymme för mer forskning, som annars kunde ha uteslutits, att ta plats i 

studien. 

4.4 Inkluderingskriterier 
För att avgränsa de artiklar jag fått fram och för att enbart ta med de som är väsentliga för 

min studie har jag valt att använda mig av inkluderingskriterier. För att artikeln ska vara 

relevant och användas behöver den beröra elever på låg- och mellanstadiet samt något av 

följande kriterium; 

• Artikeln ska beröra ämnet matematik. 

• Artikeln ska beröra undervisningsformer, strategier, instruktioner eller lärande. 

• Artikeln ska innehålla något om elevers motivation, lust, attityd eller intresse för skolan. 

 

Manuellt urval 
Det första urvalet gjordes efter läsning av artiklarnas titlar. Titlarna skulle gå att koppla till 

ovan nämnda inkluderingskriterier för att de skulle anses som relevanta för studien. Efter 

läsningen av artiklarnas titlar blev sökningen begränsad till 31 (S1) respektive 7 (S2) artiklar. 

Urval nummer två skedde genom en läsning av alla resterande artiklars abstract. Detta för att 

säkerställa att artiklarna berör relevanta ämnen och går ihop med inkluderingskriterierna samt 

att de är på engelska. Efter det andra urvalet blev det 15 artiklar från S1 och 7 artiklar från S2 

som kommer att vara grunden för den övergripande beskrivningen som ges om 

forskningsfältet i resultatets första del (se 5.1). 

4.5 Analysmetod  
För att analysera de 22 artiklarna som tillslut återstod och som ska ge en övergripande bild av 

forskningsområdet, har en kvalitativ innehållsanalys använts. Enligt Bryman (2011) är detta 

en metod som systematiskt kan användas för att kategorisera innehåll, från ex. artiklar, utifrån 

några redan formulerande kategorier. Dessa kategorier kan varieras i en innehållsanalys för 

att matcha den rådande forskningsfrågan (Bryman, 2011; Eriksson Barajas et al., 2013). 

Genom användandet av en innehållsanalys i denna studie har artiklarna granskats och kodats 

utefter identifierade teman, innehåll och fokus kopplat till studiens syfte och forskningsfråga. 

Detta har skett utifrån två steg. Först har en kartläggning över all insamlad data gjorts för att 

skapa en övergripande bild av forskningsfältet. Utifrån de teman som synliggjorts i 

kartläggningen skapades sedan kategorier i steg två. En fördjupning i dessa kategorier följer 

sedan för att undersöka vad i lärarens undervisning som kan påverka elevens motivation. 
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4.5.1 Kartläggning 
De 22 artiklar som är utvalda efter söksträngen och det manuella urvalet kommer tillsammans 

att ge en överblick av forskningsområdet. För att enkelt sammanställa alla artiklar och för att 

få en tydlig bild av forskningsfältet fördes alla artiklar in i ett analysschema (se bilaga 10.2). 

Analysschemat är uppbyggt på sju rubriker; 

1. Referens, 2. Hur studien motiveras, 3. Syfte / Forskningsfråga(or), 4. Metodval, 5. 

Slutsatser, 6. Implikationer för fortsatt forskning och praktik, 7. Undervisningsform. 

För att underlätta kommande fördjupning av artiklarna byggdes detta analysschema för att 

skapa en överblick över vad tidigare forskning fokuserat på hur undervisning och motivation 

går hand i hand. Den sista kolumnen i analysschemat, Undervisningsform, skapades för att 

tydligt kunna se hur undervisningen förklaras och vilka strategier som läraren använder sig av 

i undervisningen. 

4.5.2 Fördjupning 
Analysen fortsatte med att fokusera på det material som blev tydligt via kartläggningen. 

Utefter de teman som blev synliga i analysschemats sista kolumn, det vill säga 

Undervisningsform (se bilaga 10.2), delades artiklarna in i två kategorier. I och med att denna 

studie utgår från en innehållsanalys så var inte dessa kategorier förutbestämda (Bryman, 

2011; Eriksson Barajas et al., 2013) utan dessa växte fram under läsningen av artiklarna och 

bestämdes efter de teman som blev tydliga i den sista kolumnen. Artiklarna lästes igenom 

flera gånger för att undvika missförstånd och för att få en djupare förståelse i vad artiklarna 

behandlar. Huvudkategorin är Undervisningsform och till den hör två underkategorier med 

olika teman, Spel och Undervisningsfaktorer. 

Av de sex artiklar som behandlade digital teknik och spel i matematikundervisningen valdes 

fyra artiklar ut till fördjupningen inom kategorin Spel. De två som exkluderades fanns ej 

tillgängliga i fulltext på engelska. 

De resterande 16 artiklarna som finns i kartläggningen berör olika typer av 

undervisningsformer för att motivera eleven i matematikundervisningen. Dessa gick in under 

kategorin Undervisningsfaktorer. Under en närmare granskning av artiklarna gick det att se 

ett mönster och dela in dem i ytterligare fyra kategorier utefter vilka undervisningsfaktorer de 

berörde. De fyra kategorierna döptes till Prestation, Självreglerat lärande, Aktiv och 

nivåanpassad undervisning och Variation och konkret material (se figur 3). I fördjupningen 

(5.2) valdes en artikel från varje kategori ut, som representant för respektive kategori, 
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för att granskas och undersöka vilka resultat som uppnåtts. Detta gjordes för att de fyra 

utvalda artiklarna representerade forskningsområdet och gav en överblick över vad de övriga 

12 artiklarna berörde samt att de var väldefinierade och visade på tydliga resultat. 

4.6 Reliabilitet och validitet  
Validitet och reliabilitet är något som bör genomsyra all forskning för att forskningen ska ses 

som tillförlitlig. För att stärka denna studies validitet har jag utgått från flera 

inkluderingskriterier för att försöka styrka att studien undersöker det som var planerat. 

Bryman (2011) tar upp begreppsvaliditet och genom mina valda inkluderingskriterier, som 

berör specifika begrepp, hjälper det studien att hålla kvar sitt fokus och se till att valt område 

faktiskt är det som undersöks. Eftersom metoden för insamlingen av empirin skett genom 

systematiska sökningar, som bearbetats och uppdateras efter ämnesrelevansen, bör denna 

studies validitet gå att styrkas. Eriksson Barajas et al. (2013) menar att en studie som grundar 

sig på noga övervägda val ofta innefattar en hög validitet. 

Bryman (2011) uppger att reliabilitet handlar om hur tillförlitlig och pålitlig forskning är. 

Bryman fastslår att det är viktigt att resultatet inte skiftar. För att fastställa reliabiliteten och 

att forskningsresultatet skulle bli identiskt om en annan person genomförde studien (Eriksson 

Barajas et al., 2013), har jag i metodkapitlet presenterat hur all insamling av artiklar gått till 

och vilka kriterier jag använt mig av. Genom att jag försökt göra ett noggrant och utförligt 

metodavsnitt har jag gjort allt i min makt för att stärka studiens reliabilitet. 

4.7 Etiska aspekter 
Forskare behöver ha en viss kunskap och insyn i forskningsetik. Forskning som grundas på 

oetisk insamlad forskning menar Vetenskapsrådet (2017) resulterar i att omvärlden kan 

ifrågasätta forskningsresultat och dess verkliga värde. Inom en systematisk litteraturstudie är 

det av stor vikt att hålla sig till de etiska aspekter som finns för att den ska vara trovärdig. 

Trovärdighet inom en systematisk litteraturstudie ges via att den grundar sig på reliabilitet 

och validitet, det vill säga att den forskning och de artiklar som granskas faktiskt undersöker 

det som var studiens syfte, samt att det finns en tydlig metodbeskrivning av 

tillvägagångssättet. I 16 av de 22 artiklar som är med i studien framgår det att författarna i 

respektive studie har följt etiska riktlinjer vid insamlandet av empiri. Minderåriga har haft 

målsägares medgivande för att delta, anonymitet finns då varken deltagarna eller skolans 

namn nämns och studierna visar tydligt på deras tillvägagångssätt. 
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Vid datainsamlingen till denna studie har jag valt att använda mig av databasen Web Of 

Science där alla artiklar är peer-review. Det är dock av vikt att komma ihåg att använd 

databas inte innehåller all forskning som berör ämnet. Detta påverkar såklart resultatet och 

Eriksson Barajas et al. (2013) poängterar att det är betydelsefullt för forskning att artiklar och 

data inte väljs ut enbart för att styrka din forskningsfråga, utan även att de forskningsresultat 

som kanske motsäger den redogörs. Då viss forskning uteblir på grund av valet av databas är 

det väsentligt att komma ihåg detta när resultatet presenters. 

5. Resultat 
Alla artiklar berör hur elevers motivation kan påverkas av undervisningen inom ämnet 

matematik. Till vilken grad och hur olika metoder kan fungera kommer att presenteras i 

följande avsnitt. För att ge läsaren en överblick av den forskning som presenteras följer först 

en sammanfattning av de 22 artiklar som systematiskt letats fram. I resultatets andra del 

presenteras en fördjupning av de teman som blivit synliga i resultatets första del. 

5.1 Forskningsöversikt 
De utvalda artiklarna är publicerade mellan år 2000-2018 varav 12 av artiklarna är 

publicerade mellan 2016-2018. Då över hälften av forskningsmaterialet är mindre än tre år 

gammalt bör den systematiska litteraturöversikten anses som relevant för lärare och skolan 

idag. De länder som producerat mest forskning kring valt område är Taiwan och USA men de 

sammanställda artiklarna är grundade på studier från hela världen, totalt från 21 olika länder. 

Flera av artiklarna har genomförts med studier i mer än ett land. Det var dock två artiklar, 

vars land som studien genomförts i, som inte gick att utläsa. Dessa artiklar är trots det med i 

översikten men inte i fördjupningen. 

I 15 av de 22 artiklarna framgår det att både flickor och pojkar har deltagit i studierna. De 

kvantitativa studierna dominerar forskningsområdet, mindre än hälften har använt sig av 

kvalitativa metoder, och de flesta studierna har genomförts över en längre tidsperiod. Fyra av 

studierna som presenteras i artiklarna genomfördes under fem år, tre år respektive ett års tid, 

medans den övervägande delen av forskningen genomförts under olika antal veckor. Enbart 

ett fåtal av studierna var kortare än två veckor. 

I studierna har enkäter varit den populäraste metoden för insamling av empiri. Ett fåtal 

studier har även blandade kvantitativa och kvalitativa metoder vid uppsamlandet av empirin. 

Enkäter har skickats ut till en stor skara elever, föräldrar och lärare för att sedan, efter 

genomgång av enkätsvaren, resulterat till återkoppling och ytterligare insamling av data via 
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intervjuer för utvalda personer. I enstaka fall användes även klassrumsobservationer och 

videoinspelningar av lektioner, men den metod som använts mest för att ta del av hur elevers 

motivation påverkas har varit via tester. Ungefär hälften av studierna har använt sig av olika 

tester för att mäta elevens motivation. Detta har skett med ett eller flera förtester följt av 

eftertester där elevsvaren sammanställts som kvantitativdata. Användandet av fokusgrupper 

och kontrollgrupper har dock varit relativt lågt och endast sju studier har anammat något av 

dessa för att förstärka sin teori och sitt resultat. 

Den forskning som presenterats undersöker hur och om elevens självkänsla påverkar 

motivationen i matematik och om det går att se någon koppling till elevens 

prestationsförmåga. Forskarna verkar vara överens om att elevens självförtroende och 

självkänsla påverkar hur elevens motivation ter sig. En elev med ett bra självförtroende i 

matematiken känner en större drivkraft och motivation till att fortsätta lära sig. 

Forskningsresultaten visar att elevens prestation är en direkt följd och konsekvens av elevens 

motivation och inställning till att lära sig matematik. Enligt de artiklar som använts i studien 

finns det alltså en koppling mellan elevens motivation och elevens prestation. För att eleven 

ska känna motivation krävs det att eleven känner glädje och trivsel i klassrummet. Elevens 

förmåga att prestera väl på prov och mattediagnoser går alltså att koppla till elevens 

motivation. 

Forskningen undersöker även om dagens nya teknik och metoder i att lära ut matematik kan 

vara en positiv faktor för elevens motivation. De digitala spelen har letat sig in i 

matematikundervisningen, men forskningen ställer sig frågan om det blir någon positiv effekt 

för eleven av att använda pedagogiska spel i matematikundervisningen. Det visar sig att 

elevens motivation ökar efter användandet av spel i undervisningen. Att aktivt träna och 

använda pedagogiska spel i matematikundervisningen leder enligt forskningen till att elevens 

motivation och prestation förbättras. Det är inte enbart de digitala spelen som påverkar 

elevens lärande. Forskning visar att spel överlag kan hjälpa eleven att utveckla sina 

matematiska färdigheter. Med hjälp av spel kan eleven utveckla sin koncentrationsförmåga, 

tålamod, glädje, motivation, och även öka sin prestationsförmåga. 

Efter läsning och sammanställning av den sista kolumnen i analysschemat Undervisningsform 

(se bilaga 10.2), gick det att dela upp artiklarna i två kategorier efter teman som de berörde. 

Det ena temat berörde spel och aktiviteter som eleven blir engagerad av, den kategorin döptes 

till Spel. Under läsningen av artiklarna som berörde spel i matematikundervisningen blev det 
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synligt att två artiklar berörde olika delar kring spelets betydelse för elevens motivation 

medans de två andra artiklarna berörde ungefär samma område. Eftersom det endast var fyra 

artiklar som var tillgängliga med fulltext valde jag att ta med alla och dela in dem efter de 

olika områdena. De underkategorier (områden) som tillkom var Spel som läromedel, Spelets 

inflytande på motivation och Digitala verktyg öppnar matematik för alla. Underkategorin 

Spel som läromedel innehåller en artikel som beskriver att spel i matematikundervisningen 

kan öka elevens motivation så länge spelets accepteras som ett läromedel och inte en leksak. 

Kategorin Spelets inflytande på motivation är den kategorin som har två artiklar som berör 

hur digitala spel visar en ökad motivation hos eleverna. Kategorin Digitala verktyg öppnar 

matematik för alla tar upp hur digitala verktyg och spel kan leda till att elever kan ta in 

matematikkunskap på flera sätt och att de kan ta hjälp av varandra. 

Det andra temat som blev synligt var hur undervisning ska hålla kvar elevens intresse och 

motivation, den kategorin döptes till Undervisningsfaktorer. Under läsningen och 

sammanställningen av de tolv artiklar som berörde olika undervisningsfaktorer gick det att 

dela in artiklarna i fyra underkategorier, Prestation, Självreglerat lärande, Aktiv och 

nivåanpassad undervisning och Variation och Konkret material. Artiklarna delades upp i 

dessa fyra kategorier då det var dessa områden som tydligast berördes i respektive artikel. 

Valet att döpa kategorin till Prestation gjordes för att artiklarna som passade in under den 

kategorin berörde hur elevens matematikprestation påverkades av vilken motivation eleven 

kände. Under kategorin Självreglerat lärande föll två artiklar in som båda berörde effekten på 

elevens motivation efter att lärarna introducerat självreglerat lärande under 

matematiklektionerna. Kategorin Aktiv och nivåanpassad undervisning döptes till just detta 

då flertalet artiklar som berörde aktiv undervisning även betonande vikten vid att 

undervisningen är nivåanpassad efter elevens behov. Variation och Konkret material som 

blev den sista kategorin som valdes ut innehar artiklar som beskriver vikten av en varierad 

undervisning för att väcka elevens motivation, men även artiklar som menar att användandet 

av konkret material inte enbart höjer elevens motivation, utan även hjälper eleven att behålla 

motivationen. 
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 Figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Figuren visar huvudkategorin, Undervisningsform, med de två underkategorier, Spel och 
Undervisningsfaktorer, som blev synliga efter kartläggningen. Till Spel hör tre underkategorier, Spel som 
läromedel, Spelets inflytande på motivation och Digitala verktyg öppnar matematik för alla. Till 
Undervisningsfaktorer hör ytterligare fyra kategorier, Aktiv och nivåanpassad undervisning, Variation och 
konkret material, Självregleratlärande och Prestation. 

5.2 Fördjupning 
I kommande avsnitt ges en fördjupning av de teman och underkategorier som blev synliga 

efter översikten. Först presenteras forskning som berör huruvida spel kan påverka elevens 

motivation. I avsnittets andra del presenteras de olika undervisningsfaktorer som forskning 

visar har en inverkan på elevens motivation. 

5.2.1 Spel 
Det finns flera forskare som påvisar att spel i undervisningen främjar elevens inlärning i 

matematik (Ninaus, Moeller, McMullen & Kiili, 2017; Rosas et al., 2002). I Rosas et al. 

(2002) artikel beskriver de att användandet av pedagogiska spel i matematikundervisningen 

har visat sig medföra en positiv effekt för elevens lärande och motivation. Men för att uppnå 

detta förhöjda lärande hävdar Ninaus et al. (2017) att eleven behöver acceptera spelet som ett 

undervisningsverktyg. 

5.2.1.1 Spel som läromedel 
Ninaus et al. (2017) beskriver att de digitala spelen tar allt mer utrymme i vardagen och så 

även i skolan. Pedagogiska spel i undervisningen besitter stor potential till att motivera och 

engagera eleven, vilket i sin tur kan leda till att lärandet blir bättre. Det spelbaserade lärandet 

verkar vara ett lovande arbetsverktyg och Ninaus et al. menar att spel i 

matematikundervisningen förefaller vara det mest populäraste. Det finns många digitala spel 

att använda sig av i matematikundervisningen, men då det är en relativ ny inlärningsmetod 

uppstår vissa frågetecken och brister. Spelets roll som ett verktyg i undervisningen ifrågasätts 

inte bara av föräldrar och lärare, utan även av eleven. Alla partner behöver acceptera den nya 
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inlärningsmetoden och lärarna behöver besitta kunskap i vilka spel som är fördelaktiga 

(Chen, Liao, Yeh & Chan, 2012; Ninaus et al., 2017). 

Enligt Ninaus et al. (2017) är det av stor vikt att eleven accepterar spelet som ett verktyg för 

att lära sig. Problematiken som kan uppstå är att barn ofta introducerats för spel på fritiden, 

vilket leder till att eleven får svårt att göra kopplingen till att spel kan vara relevant i skolan 

och för elevens matematiska utveckling. Att eleven accepterar och ser de pedagogiska spelen 

i matematiken som en del av undervisningen är en avgörande faktor för elevens 

lärandeutveckling. 

Efter användandet av matematikspel i undervisningen för att träna och lära sig visade Ninaus 

et al. (2017) studie att elevens inre motivation ökade då hen kände sig duktig när lärandet 

visade på en tydlig progression. Resultatet i Ninaus et al. studie visade att elevens acceptans 

för läromedlet ökade i takt med att eleven gjorde framsteg. De elever som redan vid start 

accepterade och såg spelet som ett lärandeverktyg gjorde en betydligt större progression än 

de som såg spelet som ett ”nöjesspel”. Alla elever visade dock på ett ökat kunskapsförråd och 

en högre motivation till att lära sig. Ninaus et al. betonar att de elever som gynnades mest av 

den spelbaserade inlärningen var de elever som hade ett relativt lågt intresse och ett lågt 

betyg i matematik. I Ninaus et al. studie använde de sig av elevernas tidigare betyg och 

prestation för att mäta om motivationen påverkats. Efter studien jämfördes de nya betygen 

med de gamla för att ta reda på om motivationen och prestationen hade förändrats. 

5.2.1.2 Spelets inflytande på motivationen 
Digitala spel kan enligt Chen et al. (2012) leda till att eleven blir mer engagerad och 

motiverad i sitt lärande. Alla spel är dock inte fördelaktiga för att stödja elevens 

matematikinlärning och Chen et al. vill undersöka huruvida spelets utformning påverkar 

elevens lärande. Spel är utformade olika och i deras artikel vill författarna undersöka 

skillnaderna mellan spel som har uppdrag för eleven att utföra med spel utan uppdrag, för att 

se huruvida speluppdragen bidrog till elevens målfokusering i matematik. Det visade sig att 

spel som var utformade med uppdrag för eleven att lösa, genererade i tydligare mål och en 

ökad njutning hos eleven. Att elevens njutning och nöje blev starkare av de spel som 

grundades i att eleven ska utföra uppdrag visar att uppdragsspel i matematiken påverkar 

elevens motivation. Chen et al. menar att spelbaserat lärande är ett bra sätt att få eleven 

engagerad i undervisningen då det väcker nyfikenhet, fantasi, utmanar och ger eleven tydliga 

mål. 
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Rosas et al. (2002) instämmer med Chen et al. (2012) och menar att införandet av spel i 

undervisningen är ett användbart verktyg för elevens inlärning. Pedagogiska spel i 

matematikundervisningen har visat sig leda till en ökad motivation hos eleven och en 

förbättrad klassrumsdynamik. Elevernas motivation till att spela spel visade sig vara starkare 

än till de vanliga klassrumsaktiviteterna, där eleverna ofta tappade intresset relativt fort. 

Enligt Rosas et al. (2002) blir eleven lyckligare och mer motiverad när spel var inplanerat på 

schemat. Elevens intresse för spel använde läraren som ett motivationsverktyg. Lärarna som 

deltog i studien planerade bl. a. in att eleven skulle få spela spel i början av lektionen, detta 

resulterade i att eleven kom i tid till lektionen. I andra fall planerade läraren in spel under 

slutet av skoldagen för att höja elevens uppmärksamhet och lust när tröttheten smög sig på. 

Rosas et al. anger att elevens motivation ökade med hjälp av en spelbaserad inlärningsmiljö 

och att denna motivation inte enbart förhöll sig till ett ämne, utan att eleven utvecklat ett 

intresse och lust för att lära sig även i andra ämnen. 

Klassrumsdynamiken förändras även den enligt Rosas et al. (2002) och de redovisar för att 

eleverna i klassrummet visade betydligt mer intresse och var mer uppmärksamma på vad 

läraren gick igenom när hen introducerade spel som ett lärandeverktyg. Eleverna visade en 

mer disciplinerad sida än när läraren gick igenom ett kapitel i matematikboken. Rosas et al. 

kopplar detta till att elevens motivation, elevens vilja att lära och att styra 

inlärningsprocessen, höjdes i och med att spel presenterades som ett skolverktyg. 

5.2.1.3 Digitala verktyg öppnar matematik  för alla 

Tsuei (2013) belyser vad effekten för elever med inlärningssvårigheter blir genom 

användandet med digitala hjälpmedel i matematikundervisningen. Elever med 

inlärningssvårigheter drar enligt Tsuei stor nytta av digital undervisning. Med digitala 

hjälpmedel tillkommer även fler undervisningsmöjligheter och Tsuei visar i sin studie att 

elever med inlärningssvårigheter ökade sin matematikkunskap med hjälp av peer-to-peer 

undervisning vid användandet av online-spel. Tsueis resultat visar att alla elever i studien fått 

positiva inlärningseffekter på matematikinlärningen, vilket stärker teorin om att digitala 

hjälpmedel lämpar sig när peer-to-peer aktiviteter ska äga rum.  

5.2.2 Undervisningsfaktorer 
Bishara (2018) nämner i sin studie att i matematik är det ofta inlärningsprocessen som 

upplevs som betydligt svårare, i jämförelse med andra skolämnen, då det är många moment 

som eleven ska behärska. Detta kan vara en av anledningarna till att eleven under 
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matematiklektionerna ofta känner en ökad ångest (Dodeen et al., 2014; Lim & Chapman, 

2015). Hur läraren utför undervisningen har visat sig påverka elevens uppfattning och 

motivation i ämnet matematik (Beghetto & Baxter, 2012; Bishara, 2018; Blazar & Kraft, 

2017; Cocks & Watts, 2004; Hsiao, Lin, Chen & Peng, 2017; Kingsdorf & Krawec, 2016; 

Thuneberg, Salmi & Fenyvesi, 2017). 

5.2.2.1 Aktiv och nivåanpassad undervisning 
När undervisning ger eleven en aktiv roll, på elevens nivå, där eleven tvingas ställa frågor, 

undersöka, reflektera och diskutera sina tankar, ökar elevens inlärningsförmåga enligt 

Beghetto och Baxter (2012). I Bisharas (2018) studie undersöks det om det har någon 

betydelse för elever med inlärningssvårigheter och deras lärande i matematikundervisningen, 

om läraren bedriver en traditionell eller en aktiv undervisning. I den aktiva undervisningen är 

eleven mer involverad i sin egna inlärningsprocess och agerar aktivt med att tillföra en dialog 

under lektionen. Bishara menar att en aktiv undervisningen leder till att elevens motivation 

och prestation i ämnet ökar betydligt i jämförelse med om eleven fått en traditionell (frontal) 

undervisning. Elevens självbild stegrade efter att hen fått delta i matematikundervisning som 

genomfördes på ett aktivt undervisningssätt. Studien som Bishara presenterar visar att lärare 

inte ska hålla fast vid det traditionella tillvägagångssättet att undervisa elever, utan att det 

främjar elevens utveckling och lärande mer genom att låta eleven få en aktiv roll i sitt egna 

lärande. Enligt Bishara vill motiverade elever kunna förstå materialet och svara på frågor, 

vilket det ges utrymme för i den aktiva undervisningen. Bishara menar att den aktiva 

undervisningen inte enbart är att föredra för elever som saknar motivation, utan även för de 

elever som redan besitter motivation i ämnet, men som behöver utvecklas i sitt lärande. Trots 

att studien fokuserar på elever med inlärningssvårigheter så menar Bishara att detta går att 

applicera på alla elever som ska lära sig ett nytt ämne. För att mäta elevernas motivation 

användes tre olika frågeformulär som eleverna fick besvara genom att kryssa i vart de ansåg 

de låg på en femgradig skala (Richter scale). Lärarna som deltog i studien besvarade ett 

frågeformulär om sina undervisningsmetoder. Elevernas svar ställdes sedan emot lärarnas 

svar och därefter analyserade Bishara resultaten samt gjorde en sammanställning av om 

undervisningsformen påverkade elevens motivation. 

5.2.2.2 Variation och konkret material 
Thuneberg et al. (2017) beskriver i sin studie om hur undervisning som är 

ämnesöverskridande kan påverka och hjälpa eleven att finna motivation. I deras undersökning 

deltog elever i en matematiklektion om geometri, och för att skapa motivation hos eleverna 
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vävdes även ämnet bild in under lektionen. Att blanda den klassiska 

matematikundervisningen med bildundervisning gav eleverna möjlighet till att skapa sina 

geometriska figurer med hjälp av konkret material. Thuneberg et al. menar att elevernas 

motivation ökade i takt med att de fick använda sin kreativitet. Det visade sig dock finnas en 

skillnad mellan de båda könen hos eleverna och till vilken grad de uppfattade det kreativa 

lärandet som motiverande. De manliga eleverna som deltog i undersökningen ansåg att den 

kreativa undervisningen, där de fick arbeta praktiskt var tillfredsställande och deras 

motivation och prestation ökade. De kvinnliga deltagarna ansåg däremot att den vanliga 

traditionella matematikundervisningen som de var vana vid var effektivare och mer 

motiverande. Trots att studien visar olika resultat så håller Thuneberg et al. fast vid att 

alternativinlärning kan öka elevens motivation. De menar att det är variationen i 

undervisningen som väcker elevens lust att lära. Att det är något nytt som sker på lektionen, 

nyhetens behag, väcker elevens lust och intresse. För att mäta elevernas motivation använde 

sig Thuneberg et al. av frågeformulär och flertalet tester som eleverna besvarade och deltog i 

både innan och efter studien. Frågeformulären bestod av både slutna och öppna frågor där 

eleverna fick variera kryssfrågor med att skriva ner sina svar med egna ord. De tester som 

genomfördes innan och efter studiens genomförande visade på hur elevernas egna 

uppfattning kring matematikämnet var. 

5.2.2.3 Självregleratlärande 
Att elever tidigt lär sig att reflektera över sin skolgång och sitt lärande är enligt Yildizli och 

Saban (2016) viktigt för elevens prestation och motivation i matematik. I deras studie 

undersöker de om det blir någon skillnad på just prestationen och motivation om eleverna 

tränar på självreflektion. Genom ett eleverna skriver dagbok där de reflekterar över dagens 

lärande, vad de lärt sig, hur de ser på det, vad de har förstått, vad de kan göra annorlunda eller 

hur de ska gå tillväga för att nå en djupare förståelse, undersökte Yildizli och Saban hur 

elevernas beteenden förändrades. Alla deltagare i studien visade en positiv förändring i deras 

prestationer. I och med att elevens prestation steg ökade elevernas självförtroende, vilket i sin 

tur ledde till att eleverna fann en starkare motivation till att lära sig. Eleverna upplevde 

matematiken som betydligt roligare och de kunde även förstå kopplingen till matematiken 

utanför skolan. Yildizli och Saban trycker på att självreflektion effektivt stödjer elevens 

inlärning i matematik. 
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5.2.2.4 Prestation 
Dodeeen et al. (2014) menar att förmågan att skriva prov är väsentlig för eleven att behärska, 

då det är den som gör det möjligt för eleven att översätta den kunskap de lärt sig i 

klassrummet, till att besvara frågor under ett prov. Elevens motivation påverkar hur väl 

eleven presterar i matematiken och Dodeen et al. visar i sin studie att elever i matematik ofta 

känner en enorm press, vilket tyvärr ibland leder till att eleven utvecklar ångest för ämnet. 

Detta påverkar elevens prestation och motivationen blir lidande. Motivation behövs för att 

eleven ska klara av att ta sig igenom matematikämnet och klara av att prestera väl på prov. 

Elevens motivation, ångest och attityd gentemot matematiken påverkar elevens 

provskrivningsförmåga. Dodeen et al. menar att elevens provskrivningsförmåga påverkar hur 

väl en eleven presterar, och om denna förmåga inte är utvecklad leder det till att elevens 

akademiska prestation kanske inte genomsyrar den faktiska kunskap som eleven innehar. 

Detta kan leda till att elevens motivation sjunker och utvecklat en ångest till ämnet. 

Dodeen et al. (2014) visar att elever inte besitter en tillräckligt god provskrivningsförmåga 

för att säkerställa en acceptabel prestationsnivå. Elevernas motivation, attityd och inställning 

till matematik och matematikprov visade sig även vara den alltför låg. Dodeen et al. fastslår 

att dessa tre faktorer, motivation, attityd och inställning till prov är avgörande för hur väl en 

elev kommer att prestera. Studien visar även på att elevens motivation kommer att förbättras 

om eleven utvecklar och förbättrar sin provskrivningsförmåga. 

6. Sammanfattning 
Ett sammanfattande resultat av vad forskare har kommit fram till är att elevens motivation 

påverkas av vilken undervisning de har möjlighet att ta del av (Beghetto & Baxter, 2012; 

Bishara, 2018; Blazar & Kraft, 2017; Cocks & Watts, 2004; Hsiao, Lin, Chen & Peng, 2017; 

Kingsdorf & Krawec, 2016; Thuneberg, Salmi & Fenyvesi, 2017). Eleverna behöver även 

lära sig självreflektion (Yildizli & Saban, 2016) och att hantera provskrivningsförmågan 

(Dodeen et al., 2014) då detta är andra faktorer som påverkar elevens motivation.  

 

Aktiv undervisning där eleven ges en aktiv roll och tvingas ställa frågor, undersöka, 

reflektera och interagera med ämnet på sin undervisningsnivå, visar sig vara en viktig faktor 

för hur elevens motivation till matematiken ter sig. Beghetto och Baxter (2012) understryker 

vikten av en aktiv undervisningsform och Bishara (2018) instämmer och menar att detta även 

gäller för elever med inlärningssvårigheter. En aktiv undervisning visar sig vara mer 

motiverande än en traditionell undervisning (Beghetto & Baxter, 2012; Bishara, 2018). 
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Thuneberg et al. (2017) slår ett slag för ämnesövergripande undervisning och menar att 

eleverna får en ökad motivation vid en varierad undervisning. För att variera undervisningen 

kan spel kopplas in under matematikundervisningen, då det finns tecken på att spel främjar 

elevernas matematikinlärning (Ninaus et al, 2017; Rosas et al. 2002; Chen et al., 2012). 

Pedagogiska matematikspel genererar gladare elever som tycker matematik är roligt, vilket 

leder till att eleverna blir mer engagerade och motiverade till att lära mer (Chen et al., 2012; 

Rosas et al., 2002). Digitala hjälpmedel i matematiken är inte enbart bra för elever med 

inlärningssvårigheter utan kan motivera alla elever i sitt lärande (Tsuei, 2013). 

7. Diskussion  
I kommande avsnitt diskuteras resultatet och ställs emot den teoretiska bakgrund som 

presenterats i början av studien. Efter det presenteras en metoddiskussion där valet av 

insamlingsprocess och analysen diskuteras samt vilka konsekvenser detta lett till. 

Konsekvenser för undervisningen efter denna studie överläggs i avsnittets näst sista del, följt 

av vad fortsatta studier kan fokusera på. 

7.1 Resultatdiskussion  
Analysen visade på att eleven utvecklas och tar åt sig lärandet på ett bra sätt när 

undervisningen är på elevens nivå (Beghetto & Baxter, 2012). Då forskning visar detta kan 

jag förstå att Skolverket (2011) förespråkar att hur undervisningen ska gå till, är upp till den 

lärare som befinner sig i klassrummet att utforma på det sätt som anses vara lämpligt för 

elevens individuella utveckling. Malmer (2012) trycker även hon på att det är upp till läraren 

att styra undervisningen så att den är anpassad utefter varje individuell elev. Undervisningen 

kommer därmed att skilja sig enormt beroende på vem eleven har som lärare. Detta ställer 

höga krav på lärarnas utbildning, men framförallt på att lärarna hela tiden håller sig 

uppdaterade på vad forskning förespråkar, för att de hela tiden hänga med i skolans 

utveckling. En problematik som kan uppstå för eleven är om hens lärare inte är påläst och blir 

fast i gamla ekorrhjul. Ett exempel på det är om läraren håller kvar vid den traditionella 

undervisningen som forskning (Beghetto & Baxter, 2012; Bishara, 2018) visar i analysen, 

inte är fördelaktigt för elevens motivation och lärande. Gärdenfors (2013) beskriver att 

undervisning ska bidra till att eleven känner lust, intresse och motivation för skolan. Thorén 

(2009) hävdar att lärarens engagemang och intresse är avgörande för hur hen bedriver sin 

undervisning. Om lärarens engagemang brister eller inte fokuserar på vad ny forskning har att 

tillföra till pedagogiken, kan detta medföra att allt fler elever tappar intresset för skolan och 

saknar motivation till ett fortsatt lärande. Detta påverkar inte enbart eleven och dess 
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akademiska karriär utan även samhället i stort. Med omotiverade och outbildade elever som 

kliver ut i arbetssamhället, kan det ge en effekt som kan visa sig påverka hela Sveriges 

välfärd då vår framtid vilar på barnen. 

Analysen visar att genom en aktiv undervisning kan eleven uppnå motivation och ett 

utvecklande i sitt lärande (Bishara, 2018). Lundgren et al. (2012) och Skolverket (2011) slår 

även de fast att skolans undervisning ska ge alla elever möjlighet till att förstå och ta in 

lärandet. För att skapa denna möjlighet för alla elever är det av stor vikt att se till att 

undervisningen i matematik tilltalar just alla elever och deras behov. För att uppnå detta visar 

analysen att införandet av pedagogiska matematikspel i undervisningen främjar elevens 

lärande och motivation (Ninaus et al., 2017; Rosas et al., 2002) och både Bishara (2018) och 

Tsuei (2013) visar i sina forskningar att användandet av spel är positivt för elever med 

inlärningssvårigheter. Effekten av införandet av digitala spel i skolundervisningen blir enligt 

Ke och Grabowski (2007) och Namsoo et al. (2012) till fördel för elevens inlärning och 

motivation. Men det finns även forskning som i analysen visar att det kan vara svårt för 

eleven att se spelet som ett lärande verktyg (Ninaus et al. 2017), och detta berör även 

Alexandersson et al. (2001) som en problematik då elever ofta ser spelet som ett tidsfördriv. 

Spel visar sig alltså tillföra något positivt för elevens lärande och motivation, och jag tolkar 

resultaten som att det vore fördelaktigt för eleven att införa spel som ett standard verktyg i 

matematikundervisningen. Detta medför dock att lärarna behöver se över vilka spel som 

lämpar sig för ändamålet och besitta goda kunskaper kring hur spelen bör användas för att ses 

som ett lärandeverktyg och inte som ett ”nöje”. Konsekvenserna för eleven kan bli positiva 

då allt fler elever kan få möjlighet till att förstå och ta till sig kunskap på ett varierat 

inlärningssätt. Det kan tyvärr också leda till att eleven tappar kopplingen till matematiken och 

lärandet om de digitala spelen introduceras på fel sätt och ges som belöning. Det betyder att 

spel bör få ta plats i matematikundervisningen om läraren har goda belägg för att spelet 

kommer tillföra eleven någon matematikkunskap. 

En varierad undervisning med spel är positivt för elevens motivation (Clarke & Clarke, 2002) 

och Gärdenfors (2010) understryker att det är upp till läraren att skapa tillfällen där 

motivationen för ämnet kan blomstra. Klapp (2015) beskriver att elevens motivation påverkar 

hur väl eleven tar åt sig kunskapen. Detta syns även i analysen där forskare (Dodeen et al., 

2014; Thuneberg et al., 2017) visar hur motivationen är avgörande för elevens inlärning. Att 

undervisning är direkt kopplat till elevens motivation blir tydligt och jag förstår att hur 

läraren bedriver sin undervisning verkligen blir avgörande för elevens lärande och framtid. 
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Med denna information ställer jag mig dock frågande till huruvida lärarna egentligen är 

insatta i hur stor roll deras undervisningsformer har för elevens lärande. Ges studenter under 

lärarutbildningarna, tillräckligt med kunskap kring hur stor motivationsfaktorn är för elevens 

inlärningen? Om lärare inte är medvetna om att motivationen till ett ämne styr hur eleven tar 

in kunskap, kan detta resultera i att undervisningen faller tillbaka i de gamla behavioristiska 

undervisningstraditionerna. Konsekvensen för eleven blir att det enbart blir den yttre 

motivationen som får utrymme och detta menar Klapp (2015) vore en stor förödelse då det 

synsättet på undervisning påverkar elevens lust till att lära på ett negativt sätt. 

Forskarna (Beghetto & Baxter, 2012; Bishara, 2018; Blazar & Kraft, 2017; Cocks & Watts, 

2004; Hsiao, Lin, Chen & Peng, 2017; Kingsdorf & Krawec, 2016; Thuneberg, Salmi & 

Fenyvesi, 2017) är alltså överens om att elevens motivation är en kedjereaktion utifrån den 

undervisning eleven får. I och med det borde lärare engagera sig enormt för att veta hur just 

de ska bedriva undervisning, så att just deras elever finner motivation och lust till att lära sig. 

7.2 Metoddiskussion 
Studiens resultat grundas i de val av metoder som använts och den har genomförts med hjälp 

av noga utvalda metoder och tillvägagångssätt. Trots att det är en systematisk litteraturstudie, 

som Eriksson Barajas et al. (2013) nämner utgår från tydliga kriterier för metod och urval 

som har använts, är det flera faktorer som påverkat utgången av studien. Om andra val hade 

gjorts hade detta kunnat leda till ett annorlunda resultat.   

7.2.1 Insamlandet av artiklarna 
Den första faktorn som haft en avgörande roll i hur resultatet av denna studie blivit är valet av 

databas. Databasen Web Of Science har en hög kvalité på publicerade artiklarna då alla är 

peer reviwed. Artiklarna som finns tillgängliga på databasen är insamlande från hela världen 

och då de utvalda artiklarna kommer från flera olika länder kan studien ge en övergripande 

bild av hur elevernas motivation, kopplat till undervisningen, ser ut i världen och inte enbart i 

Sverige. Men som tidigare nämnt så blir det ett stort bortfall av forskning då all forskning 

som bedrivits om valt område inte publicerats där. Detta leder till att resultatet grundats 

enbart på den forskning som finns tillgänglig på Web Of Science. 

Vilka sökord som används i söksträngen är även det en bidragande faktor till 

resultatutgången. Vilka ord och synonymer som används avgränsar forskningen och därmed 

resultatet. I söksträngen användes orden inner och external motivation som översättningen för 

inre och yttre motivation. Detta var min egen översättning och det hade kanske varit 
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lämpligare att använda orden instrinsic and extrinsic motivation då både Deci och Ryan 

(2000) och Hannula (2006) använder sig av den översättningen. Det hade kunnat leda till att 

fler artiklar tillkommit och eventuellt bidragit till en bredare forskningsanalys. Om andra ord 

hade valts i söksträngen hade antalet träffar för relevanta artiklar kunnat ökat eller minskat. 

Flera sökningar gjordes för att pröva och se vilka artiklar som inkluderades i olika 

söksträngar. Trots detta så är den slutliga söksträngen inte garanterat den bästa för att få fram 

flest relevanta artiklar. Ett exempel på det är att söksträngen inte innehåller trunkeringar som 

är en valmöjlighet i databasen. Med hjälp av trunkering och asterisk kunde sökningen fått in 

fler träffar, vilket möjligtvis hade lett till en bredare sökträff. I min söksträng använde jag 

ordet math utan trunkering och asterisk, vilket nu i efterhand kanske inte visade sig vara det 

mest lämpade ordet. I titlar på forskning vore ordet mathematics kanske en mer formell 

formulering och frågan jag ställer mig är om viss forskning utelämnades av detta val.  

Söksträngen (S1) uppleves i efterhand som rörig och onödigt klumpig. De två första 

parenteserna ((Math AND learning activity) Or (math AND motivation)) fångar upp de 

artiklar som berör matematik och motivation oberoende på vilken översättning som används 

för inre och yttre motivation. I de artiklar som jag granskat har dock ingen av forskarna 

använt orden inner eller external motivation vilket var min översättning.  

En alternativ söksträng som letats fram under slutskeendet på arbetsprocessen är;  

math AND motivation AND (”learning activity” OR strategy). 

Hade den söksträngen använts hade det resulterat i 211 träffar. Efter begränsningar på 

Education educational research, 89 träffar, Publications years enbart från 2000-talet och 

framåt, 85 träffar och slutligen efter begränsningen på Article hade söksträngen resulterat i 62 

artiklar innan det manuella urvalet tillkom. Om jag hade använt denna söksträng så hade jag 

inte behövt använda begränsningen Open access, som kan uppfattas som en mindre relevant 

begränsning (då aktuell och kvalitativ forskning utesluts), för att få ner antalet träffar. Men 

med tanke på att som arbetande lärare i olika kommuner, landsting eller inom privatsektorn, 

så skulle de inte haft tillgång till universitetets databaser, utan endast kommit åt den 

forskning som publiceras med open access, så känns valet ändå befogat. 

Det manuella urval som skett i studien är utifrån egna tankar om vad jag tror kan leda fram 

till ett bra och avgränsat forskningsområde. Läsningen av de engelskspråkiga artiklar och 

valet kring vilka som ska ingå i studien påverkas av den mänskliga faktorn, där exempelvis 

min översättning av inre och yttre motivation har betydelse. Trots att studien bygger på en 
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systematisk litteraturstudie kan detta vara en faktor som varieras om en annan person 

genomför studien. I en systematisk litteraturstudie är det viktigt med en metodbeskrivning där 

läsaren får tillfälle att se hur studien gått till. Detta styrker även studiens reliabilitet då läsaren 

får den kunskap som hen behöver för att bedöma studiens sannolikhet och vid genomförandet 

av studien på nytt. Ju mer utförlig metoden är desto mer trovärdig blir alltså studien. Om 

metodavsnittet är ofullständig kan det resultera i att studien får en annan utgång än den som 

presenterats ovan. I denna studie har jag försökt att göra ett så utförligt metodkapitel som 

möjligt så att arbetsprocessen ska gå att genomföra igen. 

Att endast välja de artiklar som har open access innebär att studien begränsats stort. Vid valet 

exkluderades 438 (S1) forskningstidsskrifter och artiklar som matchade vald söksträng. Valet 

berodde på att jag inte prenumererar på tidskrifterna och artiklar som inte har open access går 

endast att läsa av betalade kunder. De artiklar som Örebro Universitet prenumerera på blev 

även de helt uteslutna. För att bredda studien valdes inte open access som en begränsning i 

S2. Detta för att få med fler artiklar ifall vissa tidskrifter uteslutits i S1. Det visade sig dock 

inte vara någon större skillnad på artiklar som kom fram mellan de olika söksträngarna (S1, 

S2). Över 400 artiklar exkluderades alltså utan närmare översikt i S1. Vad de artiklarna 

syftade till och hur de hade kunnat bidra till studiens resultat förblir ovisst. Det kan vara så att 

viktig aktuell forskning sållats bort i och med valet att endast använda de artiklar som hade 

open access. Om jag skulle genomföra studien på nytt hade jag nu i efterhand inte valt att 

exkludera de artiklar som inte hade open access då bortfallet blev för stort. Ett alternativ i 

genomförande av studien hade kunnat vara att gå igenom abstrakten på de artiklar som hör 

till forskningsområdet och om artiklarna fortfarande varit tilltalande, hade några av dem gått 

att köpa hem för en mer noggrann läsning.  

Valet att exkludera all forskningen som publicerats innan 2000-talet gjordes på grund av att 

forskningen ska kännas aktuell. Att utesluta forskning utefter publikations år resulterade i att 

43 (S1) och 36 (S2) artiklar exkluderades. Vad dessa artiklar innehöll och huruvida de hade 

kunnat bidra till studien är oklart, men detta kan helt klart vara en avgörande faktor för 

resultatet. Motivation i förhållande till matematik är ingen ny problematik och det kan ha 

funnits flera artiklar som berörde forskningsfrågan som eventuellt kunnat armera eller 

underminera studiens resultat. 

7.2.2  Innehållsanalys och analys av artiklar 
En innehållsanalys är enligt Bryman (2011) bara så bra som det material den bygger på. 

Trovärdighet och autenticitet i det material som ska analyseras är av stor betydelse. Eftersom 
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all forskning som presenteras på Web Of Science är vetenskapligt granskad upplever jag 

materialet som ingår i analysen är tillförlitligt, vilket leder till att valet av analysmetod är 

berättigat.  

Innehållsanalyser lämnar som tidigare nämnt ett stort utrymme av att styra och vrida analysen 

och kategorierna utefter forskningsfrågan. Att koda artiklarna och föra in dessa i 

analysschemat är omöjligt att göra utan att forskarens tolkning till viss del framträder 

(Bryman, 2011). Den mänskliga faktorn är ett faktum men det blir endast ett problem om 

beskrivningen av tillvägagångssättet är bristfälligt. Med en innehållsrik metoddel och 

nyttjandet av inkluderingskriterier, tror jag trots allt att valet att använda mig av en 

innehållsanalys stärker studiens validitet. På grund av friheten att styra kategorierna i 

analysen, har jag i hela processen haft för avsikt att se till att studien faktiskt undersöker vald 

forskningsfråga. 

I fördjupningen av temat Undervisningsfaktorer valdes endast fyra artiklar ut för att 

representera varsin underkategori. En fråga jag ställer mig är huruvida mitt resultat sett 

annorlunda ut om jag valt att fördjupa mig i alla 16 artiklarna och inte enbart fokuserat på de 

fyra utvalda artiklarna? Trots att alla artiklar är genomlästa har det lagts mest fokus på de fyra 

utvalda artiklarna. Kan jag ha missat något i de övriga tolv artiklarna? Om så är fallet, hade 

det påverkat mitt resultat? Om det funnits mer tid till genomförandet av studien hade jag nog 

valt att undersöka och fördjupa mig i alla artiklar, detta för att få en bredare och ett ännu mer 

trovärdigare resultat. 

7.2.3 Tolkning av analysmaterialet  
Alla studier och forskningsresultat formas efter forskarens val och tolkningar längs med 

arbetsprocessen, och så skedde även i denna studie. Det visade sig att flera artiklar berörde 

hur elevens självkänsla hör ihop med elevens motivation (exempelvis Mars et al., 2016). 

Detta går under kategorin beliefsforskning vilket är ett stort forskningsområde. Några av 

artiklarna pekar åt detta forskningsområde och det hade fungerat ypperligt att fortsätta på det 

spåret vid fördjupningen. Men det som jag ville undersöka i denna studie var inte om 

motivationen går att koppla till elevens självförtroende. Det jag ville undersöka var vilka 

faktorer i undervisningen som kan påverka elevens motivation. Så för att hålla kvar vid min 

ursprungsidé, och för att hålla fokusen vid undervisningen och vilka faktorer i den som kan 

påverka elevens motivation, valde jag att tolka mina artiklar utifrån studiens syfte. Trots att 

vissa artiklar visade in mig på belifsområdet valde jag att tolka och vrida mina artiklar så att 

jag kunde utforska det tänkta området. Att några artiklar riktade in sig mot belifsforskning 
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kan kanske ha med valet att använda begreppen inner och external motivation. Detta är så 

klart något att ha i åtanke när man studerar forskningsresultat. Resultaten beror på vilka val 

och tolkningar som forskaren gör med sitt material, vilket leder till att två forskare kan 

komma fram till olika studier och resultat men med samma undersökningsmaterial. 

7.3 Studiens bidrag  
Studien bidrar med att lyfta betydelsen av undervisningsformen för elevens motivation till att 

lära sig matematik. Det är flera faktorer i undervisning som bidrar till huruvida eleven 

upplever motivation och studien visar att det är av stor vikt att lärarna är införstådda i att 

deras val kring undervisningen, ger långsiktiga konsekvenser för elevens lärande.  

Aktiv undervisning visar sig vara en avgörande faktor för elevens motivation till 

matematiken. När eleven får en nivåanpassad undervisning där hen tvingas interagera och ta 

ställning till sina egna tankar, samt utmanas och ges tillfälle att undersöka och reflektera över 

problemet både uppleves eleven som mer motiverad och eleven själv uttrycker en större 

motivation. Aktiv undervisning är enormt viktigt och handlar om att alla elever ska bli 

engagerade och via engagemang skapa motivation till ytterligare lärande. När jag i framtiden 

ska undervisa i matematik kommer jag inte att enbart arbeta med matematikboken och följa 

den traditionella undervisningsstrukturen. För att fånga upp eleverna och för att hålla en aktiv 

undervisning där eleverna hela tiden är med, vill jag skapa matematiklektioner som inte är 

den andre lik. Genom att variera hur vi jobbar med uppgifter, muntligt eller skriftligt, 

inomhus eller utomhus, konkretmaterial eller med hjälp av fantasin, EPA eller peer-to-peer, 

eller rentav låta eleverna ta på sig lärarrollen tror jag att jag som lärare kan hålla en aktiv 

undervisning som får eleverna att känna en motivation till ett fortsatt lärande. En övning som 

kan få eleverna att haja till och tycka att mattediagnoserna är roliga och spännande är om 

läraren svarat och löst diagnosen. Det blir då elevernas roll att rätta diagnosen. Eleverna 

tvingas på detta sätt att ta sig an en annan roll, de behöver fortfarande genomföra diagnosen 

för att kontrollera om läraren gjort rätt, och tvingas att interagera med andra i sitt lärande. Har 

läraren svarat fel på någon fråga får eleven tillfälle att förklara hur uppgiften ska lösas och ge 

feedback för hur läraren ska komma vidare i sitt lärande. Förhoppningsvis kan elevens 

motivation stärkas och behållas om jag under mina lärarår fortsätter att variera och hålla 

eleverna aktiva under lektionerna. 

Spelets roll i matematiken är en betydande faktor framförallt för de elever med 

inlärningssvårigheter, men det har en positiv inverkan på alla elevers motivation till att lära 

sig matematik. När studien påbörjades hade jag ingen aning om att spel skulle vara en stor 
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faktor för elevens motivation. Som blivande lärare tar jag med mig vikten av en varierad 

undervisning där spel kan vara en återkommandefaktor för att hålla uppe elevens motivation 

och lust till att lära sig. I mötet med omotiverade elever har jag förstått att oavsett källan till 

motivationen eller bristen på den, så krävs det att läraren anpassar undervisningen för att 

stärka elevens motivation. Krävs det en nivåanpassning eller är anledningen till 

omotivationen ett dåligt matematiskt förflutet? Oavsett bakgrunden till elevens motivation 

eller brist på motivation gäller det att som lärare pröva sig fram till vilken undervisning som 

verkar mest lämpad för just den eleven.  

Studien grundar sig på internationella artiklar och forskning som genomförts i andra länder 

än i Sverige. Med detta i åtanke är det oklart huruvida studien bidrar med något nytt till den 

Svenska skolverksamheten. Detta leder till att det finns utrymme för tolkning huruvida detta 

går att applicera till de svenska skolorna eller ej. 

8. Vidare forskning  
I de artiklar som ingått i studien skriver de alla om hur vidare forskning skulle kunna gå 

tillväga. Utefter vad de har tagit upp i respektive artikel har jag samlat förslag på hur 

kommande studier i forskningsområdet kan gå vidare och vad de kan tänka på.  

Utifrån tidigare forskningen som sammanställts är det framförallt två punkter som blivit 

framträdande och som bör bearbetas och övervägas vid vidare forskning. Den första är vikten 

med tydliga och fler mätinstrument. Den forskning som presenterats har i första hand använt 

sig av endast en metod för att mäta elevernas motivation. Detta har till största del bestått av 

enkäter eller för- och eftertester. Vidare forskning som använder sig av flera 

insamlingsmetoder så som observationer, intervjuer, test och enkäter för att säkerställa 

reliabiliteten av studien efterfrågas. Att mäta motivation är svårt då det definieras på så 

många olika sätt och artar sig olika beroende på individen. Hur man mäter elevers motivation 

på bästa tänkbara sätt, så att det återspeglar elevens verkliga motivation och drivkraft, är 

något som jag skulle vilja läsa mer om i kommande studier.  

Det andra som varit framträdande är om forskningsresultaten går att applicera på andra 

årskurser. Detta bör undersökas i kommande forskning genom att vända sig till just andra 

åldrar vid insamlandet av empiri. Eftersom jag valde att fokusera på forskning som var 

genomförd på elever på låg- och mellanstadiet vore det intressant att ta reda på om det finns 

någon skillnad på hur elever motiveras beroende på om det går på låg- och mellanstadiet eller 

på högstadiet och gymnasiet. 
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För att försäkra sig om hur undervisningen påverkar elevens motivation i Sverige krävs det 

forskning som innefattar studier gjorda i svenska skolor. 

  



33 
 

Tack 
Jag vill inledningsvis passa på att rikta ett stort Tack till de personer i min omgivning som 

varit till stor hjälp under genomförandet av denna uppsats. Först och främst ett stort tack till 

min handledare Helena Eriksson, som under arbetsprocessen besvarat 100tals frågor och 

stöttat mig fullt ut hela vägen. Helena har läst igenom mina utkast gång på gång och har alltid 

bidragit med konstruktiv kritik och givit mig goda råd till hur jag ska komma vidare i mitt 

skrivande. Tack Helena för att du har hjälpt mig att producera en uppsats som jag är riktigt 

stolt över. 

Jag vill även rikta ett stort tack till min man Rocco Hjalmarsson, som stått ut med mina 

ständiga diskussioner kring uppsatsens utformning och tillvägagångssätt under dygnets alla 

tider. Du finns vid min sida och stöttar mig i både motgångar och framgångar, du är min 

klippa. Tack Rocco för att du haft förståelse och tålamod med mig under denna intensiva 

period. 

Örebro, 18 maj 2018 

Frida Hjalmarsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   



34 
 

9. Referenser 
Ahl, H.J. (2004). Motivation och vuxnas lärande: en kunskapsöversikt och problematisering.  
   Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. https://www.diva  
   portal.org/smash/get/diva2:211500/FULLTEXT01.pdf Hämtad 2018-06-04. 

 
Alexandersson, M. & Lindroth, J. & Lindö, R. (2001). Bland barn och datorer, Lärandets  
   villkor, mötet med medier. Lund: Sudentlitteratur.  
 
Beghetto, R.A. & Baxter, J.A. (2012). Exploring Student Beliefs and Understanding in  
   Elementary Science and Mathematics. Journal of research in science teaching, 49 (7), s. 
942–960.  
 
Bishara, S. (2018). Active and traditional teaching, self-image, and motivation in learning  
   math among pupils with learning disabilities. Cogent Education (2018), 5. 
 
Boström, L & Svantesson, I. (2007). Så arbetar du med lärstilar – nyckeln till kunskap och 
   individualisering. Jönköping: ScandBook. 
 
Björklund, C. & Grevholm, B. (2012). Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till 
   åk 6. (1. uppl.) Stockholm: Norstedt. 
 
Blazar, D. & Kraft, M.A. (2017). Teacher and Teaching Effects on Students’ Attitudes and  
   Behaviors. Educational Evaluation and Policy Analysis. 2017, 39 (1), s.146 –170  
   DOI: 10.3102/0162373716670260. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 
 
Chen, Z.-H., Liao, C. C. Y., Cheng, H. N. H., Yeh, C. Y. C., & Chan, T.-W. (2012). Influence  
   of Game Quests on Pupils’ Enjoyment and Goal-pursuing in Math Learning. Educational  
   Technology & Society, 15 (2), s. 317–327. 
 
Christner Riad, C. (2010). Varför ska vi lära oss matte? I Forskning & Framsteg. nr. 6, 2010.  
   Hämtad 2018-05-01 https://fof.se/tidning/2010/6/varfor-ska-vi-lara-oss-matte  
 
Clarke, D. & Clarke, M. (2002). Hur arbetar duktiga lärare? Några erfarenheter från  
   Australien. Nämnaren, nr. 4, 2002, s. 3-10. 
 

Cocks, R.J. & Watt, H.M.G. (2004). Relationships Among Perceived Competence,Intrinsic  
   Value and Mastery Goal Orientation in English and Maths. The Australian Educationel  
   Researcher, 31 (2), 2004. 

 
Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and 
   New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25 (1), s. 54-67. 
 

Dodeen, H.M., Abdelfattah, F. & Alshumrani, S. (2014). Test-taking skills of secondary  
   students: the relationship with motivation, attitudes, anxiety and attitudes towards tests.  
   South African Journal of Education. 2014; 34 (2). 

https://fof.se/tidning/2010/6/varfor-ska-vi-lara-oss-matte


35 
 

 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 
   utbildningsvetenskap – Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar.  
   Stockholm: Natur & kultur. 
 
Eriksson, I. (2017). Lärandeverksamhet som redskap i en Learning study. I. Carlgren (red.)  
   (2017). Undervisningsutvecklande forskning: exemplet 
   learning study. (Första upplagan, första tryckningen). Malmö: Gleerups. 
 

Gerardo, S.,  Guerrero, T., Montes Martinez, R., Monzerrat, M. & Alanzo, V. (2018). Chess – 
   for basic operations and fractional numbers learning in fifth grade of elementary school.  
   Revista de Investigación Educativa de la Escuela de Graduados en Educación, Año 6, Núm.  
   11.  
 
Giota, J. (2006). Självbedöma, bedöma eller döma? Om elevers motivation, kompetens och 
   prestationer i skolan. Pedagogisk forskning i Sverige, (2), s. 94–115. 
 

Gärdenfors, P. (2010). Lusten att förstå: om lärande på människans villkor. (1. utg.) 
   Stockholm: Natur & kultur. 
 
Hannula, M. S. (2006). Motivations in mathematics: Goals reflected in emotions. Educational 
   Studies in Mathematics, 63 (2), s. 165-178. 
 
Hsiao, H.S., Lin, C.Y., Chen, J.K. & Peng, Y.F. (2017). The Influence of a Mathematics  
   Problem-Solving Training System on First-Year Middle School Students. EURASIA Journal  
   of Mathematics, Science and Technology Education. ISSN: 1305-8223 
 
Imsen, G. (2006). Elevens värld. Lund: Studentlitteratur. 
 

Ke, F., & Grabowski, B. (2007). Gameplaying for maths learning: cooperative or not? 
   British Journal of Educational Technology, 38 (2), s. 249-259. 
 
Kingsdorf, S. & Krawec, J. (2016). Assessing a multi-component math intervention within a  
   cognitive-behavioral framework on the word problem-solving responses of a diverse group  
   of third graders. Cogent Education (2016), 3. 
 
Klapp A. (2015). Bedömning, betyg och lärande. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lim, S.Y. & Chapman, E. (2015). Identifying affective domains that correlate and predict  
   mathematics performance in high-performing students in Singapore, Educational  
   Psychology, 35:6, 747-764, DOI: 10.1080/01443410.2013.860221. 
 
Lundahl, C. (2014). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedt. 
 
Lundgren, M. & Lökholm, K. (2010). Motivationshöjande samtal i skolan – att motivera och 
   arbeta med elevers förändring. Lund, Studentlitteratur AB. 
 



36 
 

Lundgren, U. P., Säljö, R. & Liberg, C. (Red.). (2012). Lärande, skola, bildning: [grundbok 
   för lärare]. Stockholm: Natur & kultur. 
 
Malmer, G. (2002). Bra matematik för alla: nödvändig för elever med inlärningssvårigheter. 
   (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 

Marsh, H.W., Abduljabbar, A.S., Parker, P.D., Morin, A.J.S., Abdelfattah, F., Nagengast, B.,  
   Möller, J. & Abu-Hilal, M.M. (2015).The Internal/External Frame of Reference Model of  
   Self-Concept and Achievement Relations: Age-Cohort and Cross-Cultural Differences.  
   American Educational Research Journal. 2015, 52,(1), s.168–202 DOI:  
   10.3102/0002831214549453.  
 

Nationalencyklopedin. (NE). Hämtad 2018-06-04 från  

   https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/motivation  

   Nationalencyklopedin. 

 

Namsoo, S., Sutherland, L.M., Norris. C.A. & Soloway, E. (2012). Effects of game technology 
   on elementary student learning in mathematics. British Jornal of Education Technology,  
   43 (4), s. 540-560. 
 
Ninaus, M., Moeller, K,. McMullen, J & Kiili, K. (2017). Acceptance of Game-Based Learning  
   and Intrinsic Motivation as Predictors for Learning Success and Flow Experience.  
   International Journal of Serious Games,  4 (3), s. 15-30. 
 
Rosas, R., Nussbaum, M,. Cumsille, P., Marianov, V., Correa, M., Flores, P., Grau, V., Lagos,  
   F., Lopes, X., Lopes, V., Rodrigues, P. & Salinas, M. (2002). Beyond Nintendo: design and  
   assessment of educational video games for first and second grade students. Computers &  
   Education 40 (2003) s. 71–94. 
 
Skolverket. (2003). Lusten att lära med fokus på matematik. Stockholm: Skolverket. (Rapport 
   nr: 221). 
 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  
   Stockholm: Skolverket. Reviderad 2016. 
 
Skolverket. (2015). Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång. Hämtad 2018-04-01 
   frånhttps://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer- 
   larande/motivation-en-viktig-nyckel-till-elevers-skolframgang-1.230660#. 
 
Säljö, R. (2012) i Lundgren, U.P., Säljö, R. & Liberg, C. (red.) (2012). Lärande, skola, 
   bildning: [grundbok för lärare]. Stockholm: Natur & kultur. 
 
Thomassen, M. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till vetenskapsfilosofi. 
   (1. uppl.) Malmö: Gleerups utbildning. 
 
Thorén, M. (2009) Motivation för matematik. i  Nämnaren nr 2, 2009 s. 57-61.  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/motivation
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-%20%20%20larande/motivation-en-viktig-nyckel-till-elevers-skolframgang-1.230660
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-%20%20%20larande/motivation-en-viktig-nyckel-till-elevers-skolframgang-1.230660


37 
 

 
Thuneberg, H., Salmi, H. &Fenyvesi, K. (2017). Hands-On Math and Art Exhibition  
   Promoting Science Attitudes and Educational Plans. Education Research International  
   Volume 2017, Article ID 9132791, 13 pages 10.1155/2017/9132791. 
 

Tsuei, M. (2013). Mathematics Synchronous Peer Tutoring System for Students with  
   Learning Disabilities. Educational Technology & Society, 17 (1), s. 115–127. 
 
Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad 2018-04-02 från  
   https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/.  
 

Wery, J. & Thomson, M.M. (2013). Motivational strategies to enhance effective learning in 
   teaching struggling students. Support for Learning. 28:3. s.103-108. 
 
Yildizli, H. & Saban, A. (2016). The effect of self-regulated learning on sixth-grade Turkish  
   students’ mathematics achievements and motivational beliefs. Cogent Education (2016), 3:  
   1212456 http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2016.1212456.  

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/


38 
 

10. Bilagor 
10.1 Sökmatris 1 

Databas Sökord Begränsning Träffar Urval 1 

Titel & Nyckelord 
kopplat till 
inkluderingskriterium 

Urval 2 

Läsning 
av 
abstract 

Web of 
Science 
2018-04-11 
 

TOPIC: ((((math AND 
learning acitivity) OR 
(math AND 
motivation)) OR ((inner 
motivation AND 
external motivation) 
AND math)) OR (math 
AND strategy))  

 2,852   

  Education 
Educational 
Research 

859   

  Publication 
Years, Exclude 
text from -92, 
-93, -94, -95, -
96, -97, -98, -
994 
 

816   

  Document 
Types, Article 

516   

  Open Access 78   

    31  

     17 

 

  

                                                            
4 Alla de artiklar som fanns skrivna inom området innan 2000-talet exkluderades. 



39 
 

10.2 Sökmatris 2 
 

Databas Sökord  Begränsningar  Träffar  Urval 1 
 
Titel & Nyckelord 
kopplat till 
inkluderingskriterium 

Urval 2 
 
Läsning av 
abstract 

Web of 
Science 
2018-04-
19 

TOPIC:(math 
AND inner 
motivation 
OR math 
AND 
external 
motivation) 
 

 56   

  Publication 
Years, Exclude 
text from -94, -
95, -995 

49   

  Education 
Educational 
Research 

13   

  Documnet 
Types, Article 

12   

    7  
     5 

  

                                                            
5 Alla de artiklar som fanns skrivna inom området innan 2000-talet exkluderades.  



40 
 

10.3 Analysschema 
 

Referens Hur 
studien 
motiveras 

Syfte/ 
forskni
ngsfråg
a(or) 

Metodval  Slutsatser.  Implikation
er  för 
fortsatt 
forskning 
och praktik 

Undervisni
ngsform  

 
How well 
do 
parents 
know 
their 
adolesce
nt 
children? 
Parent 
inference
s of 
student 
self-
concepts 
reflect 
dimensio
nal 
comparis
on 
processe
s 
 
Van 
Zanden, B. 
Marsh, 
H.W.; 
Seaton, 
M.; Parker, 
P.D,; Guo, 
J. & 
Duineveld, 
J.J. 
 
2016 

 Syftet 
är att 
testa 
om 
påståen
dena 
om att 
prestati
on och 
självkä
nslan 
kan 
kopplas 
samma
n i 
matema
tik och 
verbala 
domän 
eller 
inte.  

Föräldrar och 
elever (ålder 
11-17) 
användes i 
undersökninge
n. 2786 
deltagare.  
 
Undersökninge
n bestod av ett 
frågeformulär 
som sedan 
sammanställde
s i en 
kvantitativ 
form. 
 
 
Båda könen 
deltog i 
undersökninge
n.  
 
Australien  

Matematik och 
kopplingen till 
den 
matematiska 
självkänslan 
visar att det 
finns en positiv 
effekt. 
Dock visar det 
även på en 
negativ effekt 
på självkänslan 
då matematik 
prestationen 
kopplas till det 
muntliga 
området.  

Mer 
forskning 
krävs kring 
I/E modellen 
för att förstå 
hur flera 
faktorer 
spelar in i en 
individs 
prestation.  
 
Forskning 
som får ett 
bättre 
svarsresultat 
efterfrågas. 
Denna 
forskning 
fick tillbaka 
få (endast 
17,5 %) 
formulär som 
var helt 
ifyllda.  

 

Identifyin
g affective 
domains 
that 
correlate 
and 
predict 
mathemat
ics 

Tidigare 
forsknig 
visar att 
flera 
faktorer 
spelar in i 
elevens 
matematikp
restanda. 

Syftet 
är att 
identifie
ra de 
viktigas
te 
faktorer
na som 
läraren 

1018 studenter 
av båda könen 
deltog i 
undersökninge
n.  
 
Analysen 
gjorde s men 
en serie 

Resultaten 
visas att alla 
andra 
underkonstrukt
ioner av 
matematikmoti
vation, 
attityder och 
ångest inte var 

Kommande 
forskning bör 
utför 
mätningar 
vid mer än 
ett tillfälle.  

Matematiku
ndervisning 
ska vara 
motiverade, 
roligt, öka 
självförtroen
det, eleven 
behöver 
förstå värdet 
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performa
nce in 
highperfo
rming 
students 
in 
Singapore 
 
Siew Yee 
Lim & 
Elaine 
Chapman 
 
2015 

 
Vilka de 
viktigaste 
faktorerna 
är som 
läraren bör 
fokusera på 
i valet av 
inlärningspr
ocessen 
väljs 
kommer att 
undersökas 
i denna 
studie.  

bör ha i 
åtanke 
när hen 
väljer 
inlärnin
gsproc
ess. 

stegvisa 
regressionsan
alyser. 
AMTMS, ATMI 
& FSMAS-R 
var de 
intrumnet som 
användes för 
att mäta 
resultatet. 
 
Två test 
utfördes även 
där de 
deltagande 
skrev ner sina 
svar.  
 
Singapore  

betydelsefullt 
kopplat till 
matematikpres
tationen med 
beaktandet av 
självförtroende
t i matematik.  
 

med 
matematik 
och tillsist 
får inte 
undervisnin
gen ge 
eleven 
ångest. 

The 
Internal/
External 
Frame of 
Reference 
Model of 
Self-
Concept 
and 
Achievem
ent 
Relations: 
Age-
Cohort 
and 
Cross-
Cultural 
Differenc
es 
 
Herbert 
W. Marsh, 
Adel Salah 
Abduljabb
ar, Philip 
D. Parker, 
Alexandre 
J. S. 
Morin, 
Faisal 
Abdelfatta
h, 
Benjamin 

 Syftet 
är att 
testa 
utvidgni
ngen 
av I/E 
modelle
n och 
general
isera 
den 
över 
natione
r och 
åldersg
rupper. 
 
Effekte
n av 
elevens 
självbil
d och 
motivati
on 
unders
öks. 

Undersökninge
n grundas i 
insamlat 
material från 
olika nationers 
likvärdiga 
provresultat.  
TIMSS  
 
117,321 elever 
från årkurs 4 
och 8 från 13 
olika länder 
deltog i denna 
kvantitativa 
forskning.  
 
Australien, 
italen, england, 
nprge, 
skotland, usa, 
taiwan, hong 
kong, japan, 
singapore, 
iran, kuwait, 
tunisien 

Skillnader 
mellan 
länderna var 
stor.  
 
Sammantaget 
visade det 
positva 
effekter av de 
horisontella 
vägarna medan 
de tvärbanorna 
visade på en 
negativ effekt. 
 

Trots att 
likvärdiga 
prov har 
använts så 
har resultaten 
varierat stort 
även i de 
kontrollgrup
per som 
används. 
Framtida 
forskning bör 
hitta ett mer 
lämpligt 
mätinstrume
nt.  
 
 

Att eleven 
trivs och 
gillar ämnet 
matematik 
påverkar 
elevens 
motivation. 
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Nagengast
, Jens 
Möller, 
Maher M. 
Abu-Hilal  
 
2015 
Exploring 
Student 
Beliefs 
and 
Understa
nding in 
Elementa
ry Science 
and 
Mathema
tics 
 
Ronald A. 
Beghetto 
and Juliet 
A. Baxter 
 
2012 

Utveckland
et av 
matematik 
kompetens 
och 
vetenskap 
kan inte 
tolkas 
enskilt, de 
behöver 
ställas 
gemensamt 
för att den 
ena 
förmågan 
för sig är 
inte 
tillräcklig.  
 
Elever som 
har en 
förmåga att 
lyckas bra i 
vetenskap 
och 
matematik, 
men trots 
bra resultat 
ofta tror att 
de kommer 
att 
misslyckas, 
ger ofta upp 
utmaningar 
och väljer 
att fokusera 
på något 
annat.  
 
På grund av 
detta är det 
viktigt att 
betona den 
viktiga roll 
som läraren 
besitter. 
Läraren ska 

Syftet 
är att 
unders
öka 
relation
en 
mellan 
elevers 
tilltro till 
matem
atik och 
vetensk
ap i 
förhålla
ndet till 
lärarna
s tilltro 
och 
slutbety
g. 
 

276 elever 
deltog i studien 
från årskurs 
3,4 & 5 från 12 
olika 
grundskolor.  
Deltagarna var 
av båda könen.  
 
Insamlingen av 
data hämtades 
från 2 ställen. 
1. ett skriftligt 
frågeformulär 
som eleverna 
fyllde i.  
2. Lärarnas 
betygsutvärder
ingar i 
matematik och 
vetenskap.  
 
Lärare deltog i 
studien under 2 
års tid.  
Lärare deltog i  
workshops, 
små 
gruppdiskussio
ner, 
planerings- 
och 
undervisningsl
äsningar och 
återfinnande 
om inlärning 
och 
undervisning 
(totalt 120 
timmar).  
 
 

Resultat är 
indelat i två 
delar. 
1. 
Vetenskapen 
var positivt 
relaterad till 
läraren betyg. 
Men elevens 
tro på sig själv 
var negativt 
relaterad till 
lärarens betyg 
 
2. I matematik 
visar 
resultaten att 
elevens 
övertygelser 
och tilltro var 
positivt 
relaterade till 
lärarnas betyg 
av 
matematikförst
åelse. Elevens 
matematiska 
tro på att källor 
kommer utifrån 
var negativt 
relaterad.  
 
Resultat 
påpekar 
betydelsen av 
den potentiella 
betydelsen  
av elevernas 
förtroende i 
sina idéer. 
villighet att och 
kunskapen i att 
förutsäga 
lärarnas betyg. 

Framtida 
forskning 
behöver inte 
enbart 
fokusera hur 
läraren ska 
göra för att 
uppnå detta 
utan även 
vad 
konsekvenser
na blir för 
eleven.  
 
Det kan då 
hjälpa 
eleverna at 
utveckla en 
större 
motivation 
och 
övertygelse 
till vetenskap 
och 
matematik. 
Men det kan 
även leda till 
en mer 
utvecklad 
kompetens 
inom om 
rådet.  

Läraren 
bestämmer 
undervisnin
gsnivå 
utefter egen 
bedömning 
och elevens 
nivå. 
 
Undervisnin
gen ska 
hålla eleven 
aktiv. 
 
Undervisnin
gen ska 
tvinga 
eleven att 
ställa frågor, 
undersöka, 
gissa och 
bevisa sina 
slutsatser. 
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hjälpa 
eleven att 
utveckla 
positiva 
motivationst
oppar för att 
främja 
elevens 
utveckling 
inom 
vetenskap 
och 
matematik.  

Measuri
ng 
Teache
r 
Reflecti
on: 
Develo
pment 
of TRS 
 
Kayapina
r, Ulas &  
Erkus, 
Adnan 
 
2009  
 
 

Styrdokume
nten ändras 
ofta och det 
är då viktigt 
att lärarna, 
som då ska 
utföra 
individuella 
roller och 
uppgifter för 
att se till att 
eleverna 
når 
förväntat 
resultat, kan 
ställa 
reflekterand
e frågor för 
att 
utvecklas.  

Syftet 
är att 
utveckl
a en 
standar
dreflekti
onsskal
a som 
ska 
hjälpa 
mellan- 
och 
högsta
dielärar
e att 
styra 
klassru
msaktiv
iteter.  
 
Studien 
present
erar en 
standar
dskala 
som är 
pålitlig 
för att 
mäta 
lärarna
s 
reflektio
n.  

437 matemaik- 
och 
samhällsveten
skapliga lärare 
deltog i studien 
och besvarade 
frågeformulär. 
  
Lärarnas 
erfarenhet 
varierade 
mellan 1-29 år. 
 
34 domare 
deltog även i 
studien för att 
hjälpa till att 
med 
utvecklingen. 

TRS- resultatet 
visar att 
reflektion är 
något som 
utvecklas med 
tiden, de lärare 
som jobbat 
längre har 
utvecklat en 
bättre 
reflektionsförm
åga. Förutom 
erfarenhet så 
kan reflektion 
även utcecklas 
via utbildning 
och träning. 
 

Det behövs 
mer 
kvantitativa 
studier. 
 
Förhållandet 
mellan 
reflektion, 
lärarens 
engagemang 
och 
motivation 
behöver 
undersökas 
mer.  
 
Strukturen i 
skalan 
behöver 
ytterligare 
undersökas 
och när detta 
görs 
rekommende
ras det att 
det även 
görs 
kulturella 
jämförelser. 

 

 
Relations
hips 
Among 
Perceived 
Competen
ce,Intrinsi

Motivations 
teorier har 
fått mycket 
utrymme de 
senaste 
åren.  
 

Studien 
bygger 
på hur 
framstå
ende 
psykolo
giska 
teorier 

Frågeformulär 
skickades ut till 
elever i 
årskurs 6 på 3 
skolor.  
 
Uppföljningsint
ervjuer skedde 

Engelskan är 
mer oberoende 
av kopplingen 
mellan 
kompetensen 
och det inre 
värdet. I 

Utforska den 
faktoriella 
struktur med 
ett större 
urval och 
över flera 

Feedback i 
undervisnin
gen är 
viktigt för 
eleven. 
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c Value 
and 
Mastery 
Goal 
Orientati
on in 
English 
and 
Maths 
 
Rachel J. 
Cocks & 
Helen 
M.G.Watt  
 
2004 
 
 
 
 

Mycket 
forskning 
visar att  
mästerskap
smålriktning
ar leder till 
positiva 
beteendeför
ändringar i 
utbildningsr
esultatet 
 
det finns 
dock inte så 
mycket 
forskning 
som 
fokuserat 
på hur detta 
påverkar 
individen 
psykologiskt
.  
 
 

om 
prestati
onsmoti
vation.  
 
Studien 
har  
fokuser
at på 
barns 
uppfatt
ningar 
om sin 
egna  
kompet
enser i  
engelsk
a och 
matem
atik. 
Hur 
elevern
a 
relatera
r det 
innerlig
a 
värdet 
och hur 
de 
kopplar 
samma
n det 
med  
mäster
skapsm
ålen för 
engelsk
a och 
matem
atik är 
även 
något 
som 
studien 
vill ta 
reda 
på. 

även med 
utvalda elever.  
 
Flera 
fokusgrupper 
användes.  
 
Kvantitativ 
studie  
 
Australien  

matematiken 
är detta 
viktigare.  

ämnesområd
en.  

Beyond 
Nintendo: 
design 
and 
assessmen
t of 

 Syftet 
är att  
utvärde
ra 
effekte
n av 
införan

1274 elever 
deltog i 
studien. Från 6 
olika skolor. 
Årkurs 1 och 
2.   

Det var en stor 
skillnad mellan  
De olika 
kontrollgrupper
na i 
förhållandet till 
matematik, 

Mer 
forskning 
krävs inom 
området om 
användandet 
av videospel 
har en 

Pedagogiska 
videospel 
främjar 
inlärningen 
hos eleven i 
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education
al video 
games for 
first and 
second 
grade 
students 
 
Ricardo 
Rosasa, 
Miguel 
Nussbaum
b, Patricio 
Cumsillea, 
Vladimir 
Marianovb
, Mo´ nica 
Correaa, 
Patricia 
Floresa, 
Valeska 
Graua, 
Francisca 
Lagosa, 
Ximena 
Lo´ peza, 
Vero´ nica 
Lo´ peza, 
Patricio 
Rodriguez
b, Marcela 
Salinasa 
 
2002 

det av 
pedago
giska 
videosp
el i 
klassru
mmet 
och om 
detta 
påverk
ade 
lärande
t, 
motivati
onen 
och 
klassru
msdyna
miken. 

 
Flera 
kontrollgruppe
r användes.  
 
Eleverna 
använde i snitt 
videospel i ca 
30 timmar 
under de 3 
månaderna 
som studien 
pågick.  
 
Kvantitativ 
studie 
 
Chile  

läsförståelse 
och stavning. 
 
Observationer
na och 
intervjuer med 
lärarna visar 
en ökad 
motivation att 
lära sig.  
 
Det visar en 
positiv effekt 
hos elevernas 
motivation och 
klassrumsdyna
miken.  
 
 

positiv 
inverkan på 
elevernas 
studier.  
 
 

undervisnin
gen.   

 

 

 

Refer
ens  

Hur 
motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfr
åga(or) 

Metodval  Slutsatser  Implikati
oner för 
fortsatt 
forskning 
och 
praktik  

Undervisningsfor
m 
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Active 
and 
traditi
onal 
teachi
ng, 
self-
image, 
and 
motiv
ation 
in 
learni
ng 
math 
among 
pupils 
with 
learni
ng 
disabil
ities  
 
Saied 
Bishar
a 
 
2018  
 
 
 
 
 

Matematik 
uppfattas 
som ett av 
de svåraste 
skolämnena. 
Inlärningspro
cessen är 
svår då det 
är många 
moment som 
ska förstås.  
Att kunna 
det 
grundläggan
de i 
matematiken 
är väsentligt 
för 
kommande 
inlärning och 
studier. 

Undersöka 
skillnaderna 
mellan 2 
olika 
metoder för 
att 
undervisa 
matematik 
till elever 
med 
inlärningssv
årigheter: 
1.aktiv 
undervisnin
g i 2. 
traditionell 
undervisnin
g 
 
Hypotes- 
aktiv 
undervisnin
g resulterar 
i en 
förbättrad 
självbild och 
att 
motivatione
n ökar till att 
lära sig 
matematik. 
 
Fråga: 
To what 
extent are 
motivational 
factors 
affected by 
the 
approach 
used in 
teaching 
math and 
the self-
image of 
pupils? 

40 elever med 
inlärningssvårigh
eter deltog i 
studien.  
 
4 kontrollgrupper 
användes.  
2 grupper 
använde aktiv 
undervisningsmet
od. 
2 grupper 
använde 
traditionell 
undervisningsmet
od. 
 
Israel  

Elevens 
resultat, 
motivation 
och 
självbild  
blir högre 
av aktiv 
undervisnin
g. 
 

 Aktiv 
undervisningsmetod 
och traditionell 
undervisningsmetod
.  
 
Aktiv 
undervisningsform 
är bättre än 
traditionell.  

 
EFFE
CT 
OF A 
HYPE
RME
DIA 
TOO

En 
begräsning i 
matematik 
är att det är 
flera 
variabler 
som spelar 
in i elevens 
resultat.  

Nya 
metoder 
och ny 
teknik i 
matematike
n 
tillkommer. 
Vi ska 
undersöka 

425 deltagare i 
årskurs 5-6 
deltog.  
 
Innan och efter 
deltagande 
samlades det in 
information om 
elevernas 

Det var en 
stor skillnad 
på 
elevernas 
motivation, 
kompetens 
och ångest 
efter 
studien.  

Framtida 
forskning 
föreslås då 
det är ett 
stor 
område 
som inte 
är 

 

http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3


47 
 

L ON 
THE 
AFFE
CTIV
E-
MOTI
VATI
ONA
L 
VARI
ABLE
S 
RELA
TED 
TO 
MAT
HEM
ATIC
S 
Cueli, 
Mariso
l; 
Gonza
lez 
Castro
, 
Palom
a; 
Rodrig
uez, 
Celest
ino 
 
2018 
 
 
 

 
uppfattad 
användbarh
et, 
uppfattad 
kompetens, 
inbyggd 
motivation 
och ångest 
mot 
matematik 
har alla en 
nyckelroll i 
hur eleven 
tar in 
lärandet av 
matematik. 

om det är 
några 
fördelar 
med all 
denna nya 
teknik och 
om det går 
att koppla 
till elevens 
motivation. 
 

motivation med 
hjälp ut av  . 
Inventory of 
Attitudes towards 
Mathematics . 
 
Spanien  

färdigdisk
uterat 
ännu.  

The 
Influe
nce of 
a 
Mathe
matics 
Proble
m-
Solvin
g 
Traini
ng 
Syste
m on 
First-
Year 

 Undersöka 
hur 
problemlösn
ing i 
matematik i 
skolan sker 
och hur 
eleverna 
använder 
olika 
verktyg för 
att lösa 
dem.  
 
 
Undersöka 
effekterna 

Under 5 veckor 
deltog 153 elever. 
 
En 
experimentgrupp 
och en 
kontrollgrupp 
användes. 
 
Experimentgrupp
en använde  
PSADRI-
systemet. 
 
Kontrollgruppen 
använde 

Elever som 
använde  
PSADRI-
systemet 
fick större 
läranderesu
ltat och 
bättre 
problemlös
ningsförmå
ga än de 
elever som 
fick 
traditionell 
undervisnin
g.  
 

Längre 
studier 
efterfråga
s.  

Traditionella 
instruktioner eller 
PSADRI.  

http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=1&doc=3
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Middl
e 
School 
Stude
nts  
 
Hsien-
Sheng 
Hsiao, 
Chien-
Yu Lin, 
Jyun-
Chen 
Chen, 
Yi-
Fang 
Peng 
 
2017 
 

av olika 
pedagogisk
a strategier 
i 
matematike
n med 
inriktning på 
problemlösn
ingsförmåg
a och 
elevens 
prestation. 

traditionella 
instruktioner. 
 
Taiwan  

 

Educat
ional 
games 
and 
studen
ts’ 
game 
engag
ement 
in 
eleme
ntary 
school 
classro
oms 
 
Sunha 
Kim, 
Mido 
Chang,  
Kirby 
Deater
-
Deckar
d, 
Micha
el A. 
Evans, 
Anders
on 
Norto

Pedagogisk
a spel har 
många 
fördelar för 
elevens 
prestation 
och 
engageman
g. Spel kan 
användas 
för att förstå 
begrepp 
lättare.  
Trots detta 
är inte alla 
pedagogisk
a spel 
utformade 
på liknande 
sätt.  
Vad räknas 
som 
fritidsspel 
och vad är 
lärandepel?  
 
 

Dokumenter
a och 
undersöka 
Elevers 
engageman
g i spel och 
hur detta 
påverkade 
prestatione
n i 
matematik.  

Utvecklade en egen 
app, ett eget 
mattespel för att ta 
reda på hur 
elevernas 
engagemang var.  
 
Kontrollgrupper 
användes. 
 
100 elever deltog 
och spelade 
matteseplet 20 
min/dag i totalt 10 
dagar.  
 
Usa  

Det visade 
sig att 
elevernas 
spel 
engageman
g 
kategoriser
ades i 
underdomä
ner av 
beteendem
ässigt och 
känslomäss
igt / 
kognitivt 
engageman
g. 

 
Undersök
a med 
hjälp av 
flera 
instrumne
t, fler spel 
av olika 
slag, fler 
åldersgru
pper som 
deltar och 
i flera 
ämnen. 

Spel  
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n, 
Yavuz 
Samur 
 
2017 
 
 
Accept
ance 
of 
Game-
Based 
Learni
ng and 
Intrins
ic 
Motiv
ation 
as 
Predic
tors 
for 
Learni
ng 
Succes
s and 
Flow 
Experi
ence 
 
Manue
l 
Ninaus
, 
Korbin
ian 
Moelle
r, Jake 
McMu
llen, 
Kristia
n Kiili 
 
2017 

Det finns 
mycket 
bevis som 
säger att 
digitala 
mattespel 
kan 
förbättra 
elevernas 
lärande.  
 
Hur 
enskilda 
varablar 
och vad de 
har för 
påverkan 
på detta är 
dock inte 
fastställt. 

Undersöka 
inflytandet 
av 
elevernas 
acceptans 
av 
spelbaserat 
lärande och 
hur det 
påverkar 
deras inre 
motivation.  
 
Kvalitet på 
de 
speluppleve
lser och 
vilka 
varablar 
som 
påverkar 
detta 
undersöktes 
också. 

32 elever från 
årskurs 6 deltog i 
studien.  
 
Båda könen deltog.  
 
Elevernas 
prestation och 
motivation utgick 
från deras tidigare 
matemarikbetyg. 
 
Tester innan och 
efter studien visade 
på elevernas 
kunskaper.   
 
Kvalitativ studie 
 
Finnland  

Att träna 
med hjälp 
av spel är 
effektivt.  
 
Eleverna 
måste dock 
acceptera 
se spelet 
som ett 
lärandeverk
tyg för att 
utveckla sin 
motivation.   
 
Den 
spelbasera
de 
träningen 
visade sig 
väldigt 
effektivt. 
Alla elever 
förbättrade 
sina 
resultat i de 
tester som 
genomförd
es.  

Större 
forskning, 
fler 
deltagare 
och över 
en längre 
tid 
efterfråga
s.  

Spel i matematik ger 
effektiva resultat.  
 
Spelbaserade 
inlärningsmiljöer.  

Teach
er and 
Teachi
ng 
Effects 
on 
Stude

Tidigare 
forskning 
fokuserar 
mest på att 
se hur 
lärare 
påverkar 
elevernas 

Syftet är att 
ta reda på 
följande 
frågor 
 
1. I vilken 
utsträckning 
påverkar 

En stor 
undersökning 
genomfördes för 
att ta reda på 
elevernas attityder 
och beteenden i 
klassrummet. Det 

Lärare som 
lyckas med 
att få 
elevernas 
prestation 
och resultat 
att öka på 
prov visar 

Det finns 
potential  
Att vidare 
utveckla 
detta 
fokus till 
att 
inkludera   

Lärarens attityd 
påverkar elevernas 
undervisning och 
lärande. 
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nts’ 
Attitu
des 
and 
Behavi
ors 
David 
Blazar 
& 
Matth
ew A. 
Kraft  
 
2017 

prestation i 
texter och 
betyg.   
 
Det finns 
dock bevis 
för att 
lärarnas 
attityder och 
beteenden 
också har 
stor 
betydelse 
för 
elevernas 
långsiktiga 
framgång.  

lärarna 
elevernas 
attityder och 
beteenden i 
klassen?  
 
2: I vilken 
utsträckning 
påverkar 
specifika 
lärandeprax
is elevernas 
attityder och 
beteenden i 
klassen?  
 
3: Är lärare 
som är 
effektiva för 
att höja 
testresultatr
esultaten 
lika 
effektiva för 
att utveckla 
positiva 
attityder och 
beteenden i 
klassen? 

tog 3 år att samla 
in datan.  
 
Lärare för årskurs 4 
& 5 deltog. Lärarna 
svarade på 
frågeformulär och 
lät deras lektioner 
videospelas. 
Insamlandet av 
elevernas 
matematiktester 
användes också.  
 
Kvantitativ studie 
 
4 skolor deltog 
Usa  

sig inte 
vara lika 
effektiva på 
att förbättra 
elevernas 
attityder 
och 
beteenden. 
 
Lärarnas 
praxis i 
klassrummet 
och hur det 
påverkar 
eleverna 
skiljer sig 
markant! 
Svårt att 
mäta.  

Lärarnas 
förmåga 
att främja 
elevens  
attityder 
och 
beteende
n. 

Hands
-On 
Math 
and 
Art 
Exhibit
ion 
Promo
ting 
Scienc
e 
Attitu
des 
and 
Educat
ional 
Plans 
 
Helena 
Thune
berg, 
Hannu 
Salmi 

Barn utsätts 
tidigt för 
matematik, 
långt innan 
de börjat 
med den 
formella 
undervisning
en i skolan.  
De räknar 
ålder, lär sig 
geometriska 
former, 
räknar 
pengar i 
leksakskioske
n etc.  
Med hjälp av 
dagens 
teknik och 
Ipads lär sig 
barnen ofta 
matematik, 
detta är sånt 

Syftet var 
att ta reda 
på om 
erfarenheter 
kring att 
lära sig 
matematik 
skiljde sig 
mellan 
skolornas 
olika 
sammanha
ng och en 
informell 
matematik 
och  en 
konstutställ
ning. 

Deltagarna var 
mellan 12-13 år. 
256 elever deltog.   
 
Båda könen var 
representerade.  
 
Deltagarna svarade 
på flera 
frågeformulär och 
gjorde flera tester.  
 
Problemlösningsup
pgifter i 
matematiken 
kombinerades med 
konst.  
 
Matematiska 
geometriska 
former 
kombinerades med 
konsten at bygga 
och skapa dessa 

Motivatione
n 
påverkades 
av 
elevernas 
kreativitet. 
 
Det nya 
och 
spännande 
påverkade 
motivatione
n.  
 
Det 
praktiska 
lärandet i 
skolan och 
på 
utställninge
n var inte 
eleverna 
överens om 
att lärandet 
var 
effektivt.  

 Alternativ inlärning 
med hjälp av: 
 
konkret material,  
Nyheten/variation, 
Ämnesövergripande 
undervisning 
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& 
Kristof 
Fenyve
si 
 
2017 

som lärs in 
utan att det 
ät planerad 
matematik.  
 
När eleverna 
sen kommer 
till skolan 
och ska lära 
sig den 
formella 
vägen är det 
viktigt att de 
har kvar sin 
nyfikenhet 
och att våga 
pröva sig 
fram. Men 
hur blir det i 
den formella 
undervisning
en?  
 

former med 
konkret material.   
 
Finnland  

 
Några 
uppskattad
e 
utställninge
n och det 
alternativa 
inlärningen 
i 
matematike
n.  
 
Det skilde 
sig mellan 
killarnas 
och 
tjejernas 
svar. 
 
Killarna 
tyckte 
utställninge
n var 
användbar.  
 
Tjejerna 
tyckte dock 
att den 
erfarna 
situationen 
(vanliga 
undervisnin
gen) var 
mer 
motiverade.  
 
Alla elever 
var överens 
om att 
deras 
vetskap 
kring 
attityder 
påverkats 
efter detta 
inlärningse
xperiment. 

Referens  Hur studien 
motiveras 

Syfte / 
forskningsfråga(or)  

Metodval  Slutsatser  Implikat
ioner för 
fortsatt 
forsknin
g och 
praktik  

Undervisnings
form  
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Measurement 
in Learning 
Games 
Evolution: 
Review of 
Methodologies 
Used in 
Determining 
Effectiveness 
of Math 
Snacks Games 
and 
Animations 
 
 
Karen Trujillo, 
Barbara 
Chamberlin, 
Karin Wiburg, 
Amanda 
Armstrong 
 
2016  
 
 
 

Matematiska 
spel blir mer 
och mer 
vanligt. Hur 
dessa spel 
ökar 
elevernas 
effektivitet 
vill forskarna 
ta reda på.  
Samt vilket 
det bästa 
sättet är att  
ta reda på 
om 
elevernas 
effektivitet 
ökat. 

Syftet är att ta 
reda på hur 
utvecklingen av 
forskningen gått 
till och vilka 
metoder som 
använd för att 
bedöma hur 
effektiva 
pedagogiska spel 
i matematiken är. 
 
 
. 

Studien tog 5 år. 
 
Elever som 
deltog i studien 
gick i årkurs 5,6 
& 7.  
 
690 elever 
deltog.  
 
Forskarna 
utvecklade flera 
matematikspel 
och animationer 
för eleverna att 
använda för att 
se hur effektiva 
dessa var för 
inlärningen.  
 
En stor 
kvantitativ 
studie.  
 
Datan samlades 
in från flera 
tester, 
indivduella 
observationer 
och klassrums 
observationer 
samt intervjuer.  
 
Forskarna 
använde både 
formativ och 
summativa 
bedömningsfor
mer.  
 
 

Viktigt att 
blanda både 
formativt och 
summativt.  
 
Flera 
utvärderingsme
toder bör 
användas.  

Samma 
strategi
er kan 
använd
as även 
i mindre 
studier.  
Studien 
blir 
starkare 
om det 
använd
s flera 
utvärde
ringsme
toder 
och 
åtgärde
r.  
 
 
 
 
 

 

Assessing a 
multi-
component 
math 
intervention 
within a 
cognitive-
behavioral 
framework on 
the word 

Matematisk
a problem 
börjar i 
årkurs 3.  
Visuella 
representati
onsformer i 
lärandet 
har visat sig 
vara 

Syftet är att 
utvärdera 
effektivitet av en 
undervisning med 
flera 
komponenter vid 
problemlösning 
med tydliga 
instruktioner, 
flera exempel, 
visuella 

15-18 elever 
från en årskurs 
3 deltog i 
studien.  
Alla som deltog 
hade olika 
nivåer av 
inlärningssvårig
heter.  
 

Majoriteten av 
eleverna 
visade på en 
ökning i 
målbeteenden. 

Eleverna
s 
resultat 
och svar 
kan ha 
påverkat
s av att 
forskare
n hela 
tiden var 

Tydliga 
instruktioner 
 
Visuella 
representation
sformer 
 
flera exempel 
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problem-
solving 
responses of a 
diverse group 
of third 
graders 
 
Sheri Kingsdorf  
and Jennifer 
Krawec 
 
2016 

effektivt för 
eleven.  
Men 
forskningen 
inom detta 
är 
begränsad.  
 
Forskninge
n visar att 
för att det 
ska fungera 
och öka 
lärandet 
behöver det 
vara 
relevant för 
eleven. 
Detta 
måste 
därför 
undersökas
.  

representationer  
och undervisning 
av studenter. 
 
Att använda 
tydliga 
instruktioner med 
flera exempel är 
viktiga för att 
engagaera 
eleverna i 
självstrategier.  
 
Hur dessa 
strategier 
fungerar 
tillsammans är 
det som ska 
undersökas i 
denna studie.  

Båda könen 
deltog i studien. 
 
Klassläraren i 
klassen deltog.  
 
Kvalitativ studie 
 
Usa  
 
 

i 
klassrum
met, 
Framtid
a 
forsknin
g bör 
kanske 
undvika 
detta.  

explicit 
undervisning 
med hjälp av 
metakognitiv
a strategier 

The effect of 
self-regulated 
learning on 
sixth-grade 
Turkish 
students’ 
mathematics 
achievements 
and 
motivational 
beliefs  
 
Hülya Yıldızli 
and Ahmet 
Saban 
 
2016 

I 
utvecklinge
n av 
elevernas 
tänkande,pr
oblemlösni
ng-  
resoneman
gsförmågan 
utgör 
matematike
n i skolan 
en stor roll.  
 
Hur 
matematik 
ska läras 
och hur 
man 
engagerar 
varje elev 
att lära sig 
matematik 
är viktiga 
aktuella 
frågor.   

Syftet är att 
undersöka 
effekten av 
självreglerat 
lärande hos 
eleverna i 
matematik, 
prestation och 
motiverande 
övertygelser. 

Deltagarna gick i 
årkurs 6.  
45 elever 
fördelat jämt på 
en 
kontrollgrupp 
och en 
experimentgrup
p deltog under 
12 veckor.  
 
Både kvalitativ 
och kvantitativa 
metoder 
användes.  
 
Turkiet  

De kvantitativa 
svaren visade 
på en stor 
skillnad på 
prestationerna 
och 
motivationen i 
matematik.  
 
kvalitativa data 
som samlats in 
via intervjuer 
och 
dokumentanal
ys både före 
och efter 
experimentet 
under och efter 
experiment 
visade att 
eleverna nu 
tyckte 
matematik var 
roligt, de 
kunde även se 
vikten av att 
förstå och se 
matematiken i 
vardagen. 
Eleverna fick 
större 

Liknand
e studier 
fast i 
andra 
årskurse
r 
efterfråg
as. 
 
Självregl
erande 
inlärning
saktivite
terna 
kan 
undersö
kas även 
i andra 
ämnen.   

Daglig dagbok 
där elevernas 
reflektion 
kring dagens 
lärande 
fördes.  
 
Självregleran
de 
inlärningsakti
viteter 
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självförtroende
. 
 
Självreglerand
e 
inlärningsaktivi
teter stödjer 
effektivt 
inlärningen av 
matematik för 
eleverna.  

Chess for basic 
operations 
and fractional 
numbers 
learning in 
fifth grade of 
elementary 
school 
 
Saúl Gerardo,  
Treviño 
Guerrero, Ruth 
Montes, 
Martínez, 
María 
Monzerrat & 
Valdez Alonzo 
 
2018 
 
 
 

 Syftet var att se 
om en viss strategi 
i schack kunde 
hjälpa barnen med 
deras motivation 
och utveckla deras 
matematiska 
färdigheter.  

Elever från 5 
klass deltog.  
 
Eleverna 
spelade schack 
20 min/dag 
under totalt 42 
dagar. 
 
De använde 
även material 
som kort, 
bowling och 
tärningsspel.  
 
Tester innan och 
efter användes 
för att mäta 
skillnaden.  
 
2 
schackturnering
ar anordnades.  
 
Data samlades 
även från de 
närvarande 
pedagogerna i 
form av 
intervjuer.  
 
Mexico  

Schacken hade 
en positiv 
påverkan på 
barnen. 
Elevernas 
motivation, 
tålamod, 
mognad, lycka, 
avkoppling, 
talförmåga, 
koncentration, 
uppmärksamhet
, minne, empati 
och prestation i 
matematiken 
ökade. 

 Spel 
Schack 
Tärningsspel 
Bowling 
Kortlek  

Self-regulated 
learning (SRL) 
and the gifted 
learner in 
primary 
school: the 
theoretical 
basis and 
empirical 

Eleverna 
sätter mål 
för deras 
lärande via 
självreglera
t lärande 
(SRL), och 
sedan 
övervakar 
och styr 

 2019 deltog i 
studien.  
 
Deras modul 
utvecklades för 
att appliceras på 
elever i årskurs 
4 men kan 

SRL bör läras ut i 
lågstadiet och 
sedan fortsätta 
att tränas under 
kommande år.  
 
SRL behöver 
läras ut 

 Self-regulated 
learning (SRL) 
 
Metoder för 
hur man lär 
sig att lära 
 
Kognitiva 
inlärningsstra
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findings on a 
research 
program 
dedicated to 
ensuring that 
all students 
learn to 
regulate their 
own learning 
 
Heidrun 
Stoeger, 
Sandra 
Fleischmann, 
Stefanie 
Obergriesser 
 
2015 
 

deras 
motivation 
och 
beteenden.  
 
Att klara att 
ta in de 
olika 
lärandeproc
esser som 
krävs idag 
för att få 
kompetens 
inom ett vist 
område har  
denna 
metod hur 
man lär sig 
blivit allt 
viktigare. 

användas på 
lägre åldrar.  
 
Forskningsgrupp
en har under 
flera år 
utvecklar flera 
SRL 
träningsmoduler
. 
 
7 veckor daglig 
plantering av 
stratiegierna.   
2 v. information 
ca 1 timme om 
dagen från 
läraren. 
 5 v. lära upp dig 
tid  
 
Kontrollgrupper 
användes.  
 
Kvantitativ 
studie  
 
Korea  
 

systematiskt till 
eleverna.  
 
Självreglerand
e och 
metakognitiva 
färdigheter 
förbättrades.  
 
 
Utbildningsmo
dulen 
resulterade i 
att elevens  
självförtroende 
och motivation 
ökade.  
 
Elevernas 
känsla av  
hjälplöshet 
sjönk och 
viljan att 
anstränga sig 
blev större. 
 
SRL är viktigt för 
alla elever, men 
för de begåvade 
eleverna är det 
inte lika 
väsentligt när 
de är kvar i 
klassrumssituati
onen, utan det 
blir viktigare när 
de utsätts för en 
mer utmanande 
lärandemiljö.  

tegier- 
organisatoris
ka strategier 
– 
övningsstrate
gier – 
utvecklingsstr
ategier 
Och 
metakognitiv
a 
inlärningsstra
tegier -
målinställning
-
strategiöverv
akning är alla 
små delar 
som hör till 
SRL 
 
Alla elever 
oberende om 
de är 
begåvade eller 
inte behöver 
skräddarsydda 
efter 
individens 
prestationsniv
å.  
 
Regelbunden 
feedback från 
läraren som 
uppmärksam
mar 
sambandet 
mellan 
stratiegianvän
dning och 
elevens 
prestation.  
 
Läraren 
presenterar 
vikten av att 
undvika 
distraktioner, 
organisera 
arbetet,  

Test-taking 
skills of 

Genom att 
eleven 

Syftet är att 
bedöma 

626 elever i 
åldrarna 10-12 

Det visade sig 
vara ett 

Framtid
a 
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secondary 
students: the 
relationship 
with 
motivation, 
attitudes, 
anxiety and 
attitudes 
towards tests 
 
Hamzeh M 
Dodeen, Faisal 
Abdelfattah 
and Saleh 
Alshumrani 
 
2014 

besitter en 
provtagings
förmåga 
kan eleven 
genomföra 
prov och  
Vet vad de 
ska göra 
före, under 
och efter 
provet.  
 
Det här är 
färdigheter 
som även 
behövs 
utanför 
skolan.  
 
Kunskapen 
hjälper 
eleven att 
översätta 
sin kunskap 
från 
klassrumm
et till att 
kunna  
svara på 
frågor när 
de har 
prov.  
 
Hur eleven 
genomför 
ett prov och 
huruvida 
eleven kan 
genomföra 
provet 
påverkar 
elevens 
akademiska 
prestation. 

förhållandet 
mellan elevens  
provtagningsförm
åga och 
-motivation till att 
lära sig 
matematik 
-ångest emot 
matematik 
-attityder mot 
matematik  
-attityder mot 
prov.  
 

år deltog via ett 
slumpmässigt 
prov. Båda 
könen deltog i 
undersökningen
. 
 
Följande 
instrument 
användes i 
datainsamlinge
n: Test-taking 
Skills Scale 
(TSS); 
 
Matematik 
motiverade 
strategier för 
lärande 
frågeformulär 
(MMSLQ); 
 
Matematik 
ångest Scale-
Revised (MAS-
R);  
Matematik 
Attityd 
Inventory 
(MAI) 
 
Attityden mot 
testskala 
(ATS). 
 
Saudi arabien  

Positivt 
förhållande 
mellan elevens 
provtagningsfö
rmåga och 
elevens 
motivation att 
lära sig 
matematik och 
attityder emot 
matematik 
samt prov.  
 
Det visade sig 
också att 
ångest i 
matematik 
hade ett tydlig 
negativt 
samband med 
provtagning.   
 

forsknin
g kan 
fokusera 
på det 
direkta 
förhålla
ndet 
mellan 
matema
tikpresta
tion och 
provtag
ningsför
mågan. 
Då 
denna 
studien 
visar 
flera 
faktorer. 
 
Det kn 
även 
vara 
fördelak
tigt att 
tillägga 
observat
ioner, 
intervju
er och 
lärarrap
porter.  
 
Undersö
kningen 
kan 
applicer
as på 
andra 
åldrar.  
 
   

Mathematics 
Synchronous 
Peer Tutoring 
System for 
Students with 
Learning 
Disabilities  
 

Att lära sig 
av varandra 
(ej lärare) är 
en väl 
undersökt 
strategiform 
inom skolan.  
 

Syftet är att 
utveckla och 
undersöka 
effekterna av ett  
Synchronous Peer 
Tutoring System.  

4 elever med 
inlärningssvårig
heter i årkurs 4 
deltog i studien. 
Undersökningen 
varde i 2 
terminer. 
 

Systemet visade 
sig vara effektivt 
för att förbättre  
Matematikinlär
ningen. Speciellt 
på inlärningen 
med begrepp 
och tillämpning 

Större 
studier 
efterfråg
as. 
 
Alla 
mätverk
tyg var 

Online 
inlärnings 
system.  
 
Digitala 
verktyg.  
 
Dator 
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Mengping 
Tsuei 
 
2013 

Ett 
strukturerat  
vägledningsf
ormat för 
peer tutoring 
har visat sig 
vara  
effektivt och 
främjar 
matematik 
inlärningen. 
 
  
  

Lärarna fick en  
läraraktivitetsha
nteringsmodul , 
handledning 
aktiviteter och 
inkluderade 
flera 
matematikrepre
sentationsobjek
t, 
kommunikation
sverktyg och 
belöningsschem
a gavs för att 
underlätta 
online-
inlärningsverksa
mhet. 
 
Forskarna 
använde G-
Math Peer 
Tutoring System 
 
Läraren 
fördelade 
eleverna i 
grupper under 
matematiklektio
nerna, som 
sedan 
varierades varje 
vecka.  
 
Face-to-face 
undervisning till 
varandra (elev-
elev) via G-Math 
var ca 40 min i 
veckan under 1 
års tid. Det 
innebar att 
eleven satt 
bredvid och 
instruerade den 
andre eleven i 
hur hen skulle 
göra med 
dataprogramme
t G-Math.  
 

av 
matematikprobl
em.  

från 
läroplan
en.  
 
Att 
utveckla 
peer-
handled
ningssys
temet så 
att det 
går att 
använda 
på 
mobilen, 
lärplatta 
och 
ipads 
och inte 
bara 
datorer 
kan vara 
bra.  
Eleven 
kan då 
skirva 
svaret 
och inte 
enbart 
dra med 
musen o 
klicka i 
rätt 
svar. 
Pekfunkt
ioner 
och 
talfunkti
oner kan 
d även 
använda
s.  
 
 
 

 
Face-to-face 
elever lär 
elever 
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Referens  Hur 
motiveras 
studien 

Syfte / 
forskningsf
råga(or) 

Metodval  Slutsatser  Implik
atione
r för 
fortsat
t 
forskni
ng och 
praktik  

Undervisnin
gsform 

Influence of 
Game Quests on 
Pupils' 
Enjoyment and 
Goal-pursuing 
in Math Learning 
 
 
Zhi-Hong Chen, 
Calvin C. Y. Liao,  
Hercy N. H. Cheng, 
Charles Y. C. Yeh 
and Tak-Wai Chan 
 
2012 

Digitala spel 
anses vara 
lovande i att 
motivera 
och 
engagera 
eleverna i 
sin 
inlärningspr
ocess.  
 
Inställninge
n till 
matematiki
nlärningen 
är låg trots 
att eleverna 
har ett bra 
resultat.  

Syftet är 
att 
undersöka  
Spelens 
inverkan 
på 
elevens 
njutning 
och 
målfokuse
ring i 
matematik
.  
 
Forskning
sfråga- 
hur 
påverkas 
elevernas 
uppfatning 
om 
njutning 
och 
målförfölja
nde av 
spelets 
uppdrag?   

Ett spelbaserat 
inlärningssyste
m My-PetMy-
Quest, 
utvecklades av 
forskarna för att 
stödja elevernas 
matematiska 
inlärning. 
 
2 spel 
användes, ett 
med uppdrag 
och ett utan 
uppdrag.  
 
53 elever från två 
olika klasser 
(årskurs 4) deltog 
i studien.  
 
Kvalitativ studie  
 
Taiwan  

Resultatet 
visar att 
vissa spel 
och 
speluppdra
g 
favoriserad
es av elever 
när det 
gällde 
njutning, 
målorienteri
ng och 
målintensite
t.  

Hur 
långsik
tigtligt 
resulta
t blir är 
inte 
unders
ökt, 
vårt 
resulta
t visar 
enbart 
på 
kortsik
tigt.  
 
Observ
ationer
, 
intervj
uer 
och 
lärardi
skussio
ner 
efterfr
ågas.  
 
Studie
n kan 
även 
genom
föras 
på 
andra 
åldrar.   

Spel med 
och utan 
uppdrag 
 
Blanda 
spelmiljöer 
med flera 
inlärningsakt
iviteter.  

 

Taiwan  

http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=8&doc=76
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=8&doc=76
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=8&doc=76
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=8&doc=76
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=8&doc=76
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E1zp5kDuSVL7sZ3W9v7&page=8&doc=76
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