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Abstract 
Students’ achievement/learning is affected by their motivation and their motivation is affected 

by different factors. The purpose of this literature study is to examine the factors that contribute 

to the motivation of student’s mathematics learning  

The basis of this study is international articles that has been systematically selected from the 

database: Web of Science. The results showed that parents and teacher has strong influence on 

students’ achievement, motivation and attitudes towards mathematics. Different types of 

teaching methods have an influence on students’ 
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Sammanfattning 
Elevers prestationer/lärande i matematik påverkas av motivationen och deras motivation 

påverkas i sin tur av olika faktorer. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka 

faktorer som bidrar till elevers motivation i matematiklärandet och även hur dessa faktorer 

påverkar motivationen hos eleverna. Till grund för denna studie har internationella artiklar 

systematiskt valt ut från databasen: Web of Science. Resultatet visade att föräldrar och lärare 

har starka påverkan på elevers prestationer, motivation och attityder gentemot matematik. Även 

olika undervisningsmetoder visade sig ha en påverkan på eleverna. 
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1. Inledning 
 
Matematik är ett skolämne med både positiv och negativ laddning. Det finns elever som både 

har en positiv attityd/intresse och hög motivation till ämnet. Men det finns även elever som 

tycker att ämnet är ointressant och svårt. De elever som tycker att det är svårt och ointressant 

med matematik är oftast de elever som är omotiverade till att lära sig och flera undersökningar 

visar att motivationen till matematik påverkar elevens resultat (Skolverket 2009).  

 

Matematik ett av de ämnen där betyget F är vanligast och jämfört med våren 2016 har den 

procentuella andelen elever med betyget F ökat från 8,9 procent till 10 procent våren 2017 

(Skolverket 2017). Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att dessa elever har en låg 

motivation till ämnet. Men eftersom flera undersökningar visar att motivationen påverkar 

resultaten blir det väsentligt att undersöka vilka faktorer som påverkar elevernas motivation till 

ämnet. Skolan ska ansvara för att alla elever ska få den stimulans och stöd som behövs för att 

eleven, utifrån sina förutsättningar, ska utvecklas så långt som möjlig enligt utbildningens mål 

(SFS 2010:800).  

 

Enligt statens offentliga utredningar finns det en nedåtgående trend där intresset för ämnet och 

kunskap om matematik pekar nedåt (SOU: 2004:97). Trots att Skolverkets nationella 

utvärderingar av grundskolan (2003) visar att majoriteten av eleverna tycker att matematik är 

ett viktigt ämne som troligtvis kommer till användning i framtiden, visar Skolverkets rapport 

(2003) om ”Lusten att Lära” att intresset för matematik sjunker bland eleverna.  

 

Under mina VFU perioder har jag identifierat elever som upplever matematik som roligt, 

utmanande och intressant men även elever som upplever matematik som ointressant, svårt och 

tråkigt. Mina egna erfarenheter från VFU-perioden, tillsammans med olika empiriska studier, 

talar för att detta är en väsentlig forskningsfråga som kräver djupare förståelse och analys.  

 

Om en låg motivation står i vägen för en elevs utveckling är det inte bara viktigt att identifiera 

vilka faktorer som bidrar till den låga motivationen. Det är även viktigt att skolan får ökad 

kunskap om hur de ska höja motivationen bland eleverna för att de ska utvecklas så mycket 

som möjligt. Det är trots allt, enligt Lgr11 ett av skolans mål, att läraren ska stärka elevens lust 

att lära.  

 



2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka faktorer som påverkar till elevernas 

motivation i matematiklärandet. Jag vill undersöka om dessa faktorer höjer eller sänker 

motivationen hos eleverna. Till grund för min litteraturstudie har jag formulerat en 

frågeställning.  

 

• Vad påverkar grundskolelevers motivation till att lära sig matematik? 

 

3. Teoretisk Bakgrund 
I dagligt tal används en rad olika ord som mer eller mindre är synonyma till ordet motivation: 

Drivkraft, intresse, inspiration och lust. När man pratar om motivation i relation till matematik 

och undervisning används ofta ordet attityd. Eftersom denna litteraturstudie baseras på 

internationell forskning behöver begreppen översättas till engelska och då hamnar inställning 

under samma definition som attityd.  

 
I detta kapitel ger jag först en beskrivning av begreppet attityd. Jag ger även en förklaring på 

hur motivation definieras och vad det innebär med inre och yttre motivation. I nästa avsnitt 

skriver jag om motivationens betydelse i skolan och motivation i relation till matematik. 

 

3.1 Begreppet Attityd 
Ett begrepp som är väldigt nära kopplat till motivation är attityd. Två begrepp som står väldigt 

centralt i relation till skola och undervisning men betyder olika saker. Cardélus (2016) skriver 

att attityd kan delas upp i tre huvudsakliga komponenter: kognitiv, affektiv och intentionell 

Kognitiv innebär att du har en uppfattning om just matematik utifrån dina tidigare erfarenheter. 

Om en elev har erfarenhet med misslyckanden i matematik kommer denna elev därför att ha en 

negativ attityd gentemot ämnet. Affektiv handlar om våra känslor gentemot ett fenomen. Om 

en elev känner ångest eller ointresse gentemot matematik kommer attityden att vara sämre. 

Intentionell innebär hur du handlar. Om en elev inte tycker om matematik kommer denna elev 

heller inte att räkna matte. Detta kan även vara kopplat till tidigare erfarenheter av 

misslyckanden. Cardélus (2016) skriver även att attityder kan riktas mot konkreta och abstrakta 

fenomen som till exempel läroboken i matematik eller stämningen i klassrummet. Slutligen 

skriver författaren att begreppet attityd kan motsvara begreppet inställning, alltså vilken 

inställning eleven har till exempelvis matematiklektionen. Även fast attityd och motivation inte 

är identiska med varandra har de två begreppen en väldigt nära relation till varandra när det 



gäller utbildningsforskning. Forskning har visat att elevers attityder till att lära sig har en 

påverkan på motivation som även leder till ökade prestationer.  

 

3.2 Begreppet Motivation 
Begreppet motivation har, enligt forskarna, ingen entydig definition. Forskarna har olika 

definitioner på begreppen men på ett eller annat sätt hör dessa definitioner ihop.  

Motivation kan definieras som ”det som får människan att göra något” (Ahl, 2004, s.20) eller 

som ”de inre processer som aktiverar, guidar och bibehåller beteenden” (Lundgren, 2006, s. 

45). För att precisera sin definition delar Lundgren (2006) in begreppet i tre delar och ger oss 

ett exempel på hur man kan tolka definitionen. Författaren menar att motivation fungerar som 

en bil där nyckeln behöver sättas i tändningslåset och vridas om för att aktivera färden. Ratten 

på bilen fungerar på det sättet att den styr och guidar bilden i rätt riktning och slutligen behöver 

gaspedalen tryckas ner för att bibehålla farten.  Även Jenner (2004) delar in motivation i tre 

delar. Den första delen handlar enligt Jenner (2004) om något som sätter igång handlandet d.v.s. 

drivkraften. Andra delen handlar om yttre motivation och den tredje om elevens självförtroende 

och om målen uppnås eller inte. Jenner (2004) beskriver förloppet på följande sätt:  

 

”En inre drivkraft, grundad i behov, önskningar eller förväntningar utlöser beteenden eller 

handlingar riktade mot vissa mål, som kan vara yttre eller inre. Vare sig målen uppnås eller 

inte, så blir resultatet en modifiering eller förstärkning av den inre drivkraften.” (s. 42) 

 

Likheten mellan Lundgren (2006) och Jenner (2004) är att båda menar att den första delen av 

motivation handlar om en drivkraft och att den andra delen handlar om att rikta sig mot sitt mål. 

Skillnaden mellan dessa författare är att Lundgren (2006) beskriver sista delen som att 

gaspedalen fungerar på det sättet att motivationen bibehålls genom att trycka ner gaspedalen. 

Det skulle kunna vara inre och yttre faktorer som bidrar till att pedalen hålls nedtryckt. Jenner 

(2004) menar att vare sig om målet uppnås eller inte finns det konsekvenser som leder till 

antigen modifiering eller förstärkning.  

 

I denna litteraturstudie kommer jag att hädanefter använder mig av följande definition av 

motivation: ”Det som får människor att göra något” (Ahl 2004. S.20) 

 



3.3 Inre och Yttre motivation 
I litteratur där det skrivs om motivation delas begreppet oftast in i två olika typer av motivation: 

inre och yttre motivation.  

 

Enligt Deci & Ryan (1985) i Ahl (2004) är inre motivation det som kommer ifrån individens 

inre. Det kan exempelvis vara glädje, känslor av intresse. Även Lundgren (2006) menar att inre 

motivation ligger på ett mer känslomässigt plan än vad yttre motivation gör. Författaren menar 

att inre motivation baseras på att vi gör det vi tycker är kul och det vi tycker om. Hos elever 

kan det oftast handla om att de känner glädje och intresse när de leker på rasten med kompisarna 

eller intresse när de arbetar med ett ämne som de tycker är kul. Då motiveras eleverna till att ta 

sig an nya uppgifter och prestera bättre.  

 

Om inre motivation handlar om elevens känslor som kommer inifrån skulle yttre motivation 

rent logiskt handla om yttre faktorer som motiverar eleverna. Yttre faktorer som motiverar 

eleverna kan vara ett belöningssystem exempelvis betyg på uppgifter, eller stjärnor som klistras 

fast i skrivböcker. Lundgren (2006) menar att det finns en risk med att belöna för att uppnå 

motivation. Han hävdar att belöningar kan göra ”hobby till arbete” (s. 46). Om elever belönas 

med yttre faktorer som exempelvis glass vid bra betyg på majoriteten av elevernas resultat kan 

det till slut leda till att de inte gör sitt yttersta om de inte får belöningar. En annan risk med yttre 

motivation är att den kan släcka den inre motivationen (förutsättning att en elev har inre 

motivation). Om en förälder förväntar sig mer av sitt barn kan hon eller han försöka höja 

motivationen genom att utlova belöningar i form av materiella ting eller pengar, detta kan till 

slut leda till att den inre motivationen släcks på grund av det som Lundgren (2006) kallar för 

att förvandla hobby till arbete.  

 

Enligt Skolverket (2015) har det riktats kritik mot yttre motivation då det har setts som mutor 

och för att det bidrar till en lägre, i värsta fall, släckt inre motivation. All form av yttre 

motivation behöver nödvändigtvis inte ses som mutor. Lärare kan ge betyg eller formativ 

bedömning till elever för att dels ge eleverna kommentarer för hur de ska utvecklas vidare i sin 

kunskapsutveckling, men också för lärarens egna skull inför bedömning och betygsättning.  

Skolverket (2015) menar att det är viktigare att utveckla elevens inre motivation eftersom elever 

med inre motivation tenderar oftare att behålla inlärda kunskaper längre och bättre samt att inre 

motivation bidrar till att eleven vågar prova nya saker som känns utmanande och svåra.  

 



3.4 Motivationens betydelse i skolan 
Enligt skolverket (2015) ligger det många misslyckanden bakom lågmotiverade elever i skolan. 

Om elever misslyckas sänks deras självförtroende och deras självbild vilket även leder till att 

eleverna avstår från att göra ett nytt försök med att lyckas. Lundgren (2006) understryker att 

elever som inte tror sig kunna uppnå det resultat de önskar oftast avstår från att ens göra ett 

försök. Detta kan kopplas till det som författarna menar med drivkraft, d.v.s. att eleven inte 

sätter nyckeln i tändningslåset. Om en elev inte har drivkraften att ens göra ett försök kan 

konsekvensen av detta leda till att denna elev riskerar att inte nå upp till de betyg de strävar mot 

eller i värre fall, inga betyg alls.  

 

3.5 Motivation i relation till matematik 
Skolverket (2015) skriver att det ligger många misslyckanden bakom omotiverade elever. 

Elever som är omotiverade visar det tydligt enligt Thorén (2009). Författaren menar att ett 

ointresse och en obehagskänsla till matematik blir tydligt bland elever genom ett tydligt 

avståndstagande. Vidare hävdar Thorén (2009) att läraren får en väldigt viktig roll för att höja 

elevernas motivation och för att bibehålla motivationen. Enligt Muhram och Samuelsson (2015) 

är det viktigt att eleverna ser meningen med matematik för att skapa motivation. Läraren skulle 

kunna dra kopplingar mellan matematik och elevens intresse för att fånga deras intresse. Detta 

är det som Lundgren (2006) kallar för aktivering när han skriver om motivationens tre delar. 

Ett exempel kan vara att läraren förklarar för en fotbollsintresserad elev att det krävs 

matematiska kunskaper för att räkna ut lönen om eleven ska bli fotbollsproffs. Det viktigaste 

blir att försöka bibehålla motivationen och skapa inre motivation då inre motivation anses ge 

mer positiv effekt på elevens utveckling och lärande än yttre motivation.  

 

4. Metod 
Metodavsnittet är uppdelat i två delar där jag först motiverar tillvägagångssättet för hur jag har 

sökt och valt ut den forskningslitteratur som står till grund för min litteraturstudie (4.1–2) och 

i andra delen redogör jag för hur jag har analyserat det material som jag har samlat in (4.3). 

Kapitlet avslutas med diskussion om reliabilitet och validitet (4.4) och etiska överväganden 

(4.5) 

 

4.1 Sökprocessen 
Barajas, Forsberg & Wengström (2014) skriver om systematisk litteraturstudie och menar att 

en förutsättning för att genomföra en systematisk litteraturstudie är att det finns tillräckligt med 



studier av hög kvalité som utgör en grund för en litteraturstudie. För denna litteraturstudie har 

jag därför använt mig utav Web Of Science. Det är en databas som erbjuder många 

forskningspublikationer som är vetenskapligt granskade. Dock ger databasen inte tillgång till 

alla artiklar som finns inom ämnet. Min litteraturstudie är baserad på internationell forskning 

vilket gör att sökning i databasen baseras på engelska sökord.  

 

I denna litteraturstudie har jag för avsikt att undersöka hur olika faktorer påverkar elevernas 

motivation i matematiklärandet. För att få djupare förståelse om begreppet motivation i relation 

till matematik började jag med att söka på: Math* AND Motivation*. Trunkeringen som jag 

sätter efter ordet math and motivation bidrar till att ord som har samma ordstam, oavsett 

ändelse, kommer med i sökningen. Anledningen till att övriga ord inte avslutas med en 

trunkering är för att efter flera prövningar så bidrog inte trunkeringen något till sökningen. Jag 

avgränsade sökningen med årtal, från 2000–2018 då jag vet att området matematik och 

motivation är väldigt brett och ville använda mig av så nytt och färskt forskningsmaterial som 

möjligt. Jag avgränsade inte mer eftersom att jag då riskerar att missa relevant material. Trots 

avgränsningen fick jag alldeles för många träffar för att kunna göra en manuell sökning. Jag 

kunde även se på rubrikerna att många artiklar inte var relevanta för min studie. Av praktiska 

skäl ville jag därför få ner antalet träffar och gick därför vidare med att lägg till ordet faktorer i 

söksträngen och även en avgränsning: artiklar. Jag fick en träff på 673 stycken artiklar och 

började göra en manuell sökning och började skumma över rubriker och vid behov abstrakt.  

 

Under den manuella sökningen påträffade jag begrepp som jag ansåg vara relevanta och nära 

kopplade till mina nyckelord, därför gjorde jag en ny sökning och påbörjade därefter en ny 

förfinad manuell sökning. Den sökningen blev följande: (Attitude AND Motivation) AND 

(Mathematic). Avgränsning: Articles. Efter lite eftertanke kunde jag konstatera att jag kan gå 

miste om relevanta artiklar om jag söker efter artiklar som skriver om både attityd och 

motivation i matematik i sina artiklar. Därför gjorde jag nya sökning där jag så småningom kom 

fram till min slutgiltiga sökning som blev följande: (Student moti* OR Attitude) AND (moti* 

AND Attitude) AND (Mathematic*). Fler sökningar med andra ord och synonymer har gjorts, 

exempelvis factors, effecting och school.  Mellan första och sista sökningen men jag kunde inte 

se att dessa tillförde någonting. I min slutgiltiga sökning fick jag fram 721. Av dessa var det 

185 stycken som var artiklar och var inom utbildningsforskning. 

 



4.2 Manuellt urval 
Jag gick igenom dessa 185 artiklar manuellt genom att läsa rubrikerna. Av dessa 185 artiklar 

var det 34 stycken som uppfyllde mina kriterier för att gå vidare till nästa del av 

datainsamlingen. Kriterierna för att väljas ut var att rubrikerna på artiklarna skulle visa att 

artiklarna berörde motivation och/eller attityd, matematik i skolan och elevers motivation. 

Artiklar vars rubrik skrev om motivation eller attityd men inte i relation till skolan eller 

matematik föll bort. Om det uppstod osäkerhet i rubrikerna läste jag abstrakten för att vara säker 

på att relevant forskning inte föll bort. Efter läsningen av rubrikerna gick jag vidare genom att 

läsa artiklarnas abstrakt för att avgöra om det fanns artiklar som inte var relevanta för mitt 

arbete. Artiklar som föll bort här var artiklar som exempelvis skrev om avancerad matematik 

för universitetsstudenter och artiklar som skrev om elevers intresse i hemläxa i matematik. Då 

jag har i avsikt att undersöka och förklara vad som påverkar elevers motivation i matematik 

lärandet ansåg jag att detta inte var relevant för min studie. Efter läsning av abstrakten återstod 

19 artiklar som ligger till grund för den översiktliga kartläggningen.  

 

4.3 Metod för analys av insamlat material 
Det här avsnittet består av två delar där jag beskriver hur jag gjort en översiktlig analys av det 

insamlade materialet och därefter hur jag valt artiklar för en mer djupgående analys. Jag vill 

påpeka att alla artiklar inte varit tillgängliga i fulltext. Dessa artiklar finns heller inte med i min 

mer djupgående del.  

 

4.3.1 Översiktlig analys 
Efter den manuella sökningen blev det 19 artiklar kvar. För att få en bild av forskningsfältet 

läste jag artiklarnas abstrakt för att ta reda på studiens syfte, vilka metoder som använts, vilka 

som deltagit i studien och även resultatet på studien. Om jag inte lyckades ta reda på det genom 

abstrakten läste jag delar av artiklarna. När den översiktliga läsningen gjordes fyllde jag 

parallellt i ett analysschema (se bilaga 2). Det som togs reda på vid det här tillfället, utöver 

studiens syfte, metod, deltagare och resultat var vad som påverkar elevers motivation och attityd 

gentemot matematik. Här kunde jag snabbt identifiera två teman då det stod väldigt tydligt i 

abstrakten vilka faktorer som undersöktes i studien. Eftersom att alla artiklar inte fanns 

tillgängliga i fulltext var det flera artiklar som föll bort.  

 

 



4.3.2 Fördjupning 
När det var dags att välja ut artiklar för min fördjupade analys läste jag igenom alla 19 

artiklarnas abstrakt igen för att välja ut de artiklarna som når upp till de kriterierna för min 

fördjupade analys. 12 stycken artiklar valdes ut utifrån dessa kriterier: 

• Matematik är ett av huvudämnena i artiklarna 

• Vad som påverkar elevernas motivation ska tydligt framgå i studierna 

• Tillgänglig i fulltext 

Eftersom min studie handlar till största del om matematik och motivation blir det väldigt viktigt 

att artiklarna skriver om just det ämnet. Jag har även för avsikt att förklara vad som påverkar 

elevers motivation till matematik, därför har artiklar där olika faktorer beskrivs valts till min 

djupgående analys. För att kunna göra en djupgående analys krävs det att artikeln finns i 

fulltext. Artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext föll bort. Efter detta urval blev det klart 

att det fanns 12 artiklar som kommer att analyserats mer djupgående i resultatavsnittet. På de 

12 kvarstående artiklarna tog jag först reda på vilken/vilka faktorer som studien undersökte och 

då kunde jag identifiera två olika teman: Omgivningens faktorer (föräldrars påverkan och 

lärarens påverkan) och undervisningsmetoder varav det förstnämnda temat har två underteman: 

lärarens påverkan och föräldrars påverkan. Dessa teman var inte bestämda i förväg utan 

skapades under läsningen av artiklarna eftersom forskningsfältet skrev mest om dessa faktorer. 

När teman skapades var det dags att ta reda på hur dessa faktorer undersöktes och vilket resultat 

författarna kom fram till. Detta presenteras tydligare i resultatavsnittet. 

 
4.4 Reliabilitet och validitet 
Min litteraturstudie har genomförts med en systematisk sökning i en databas där artiklarna är 

expertgranskade. Jag har även tydligt redovisat min systematiska sökning för att sträva efter en 

hög reliabilitet. Jag har även strävat efter en hög validitet på studien då flera olika sökningar 

har gjorts dels för att motivation och matematik är ett enormt brett område men också för att 

det finns många snarlika begrepp till motivation. Olika operatorer har använts för att inte 

omedvetet utesluta artiklar som är relevanta för min litteraturstudie.  

 
4.5 Etiska överväganden 
Ett viktigt kriterium för att skriva en vetenskaplig text är att följa etiska principer. 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp individskyddskravet som grundläggande huvudkravet på 

forskningen men skriver vidare att det kravet kan konkretiseras ytterligare i fyra allmänna 

huvudkrav vilket är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 



nyttjandekravet. Dessa krav är mer riktade mot forskare som samlar in ”färsk” empiri d.v.s. 

genom egna observationer, intervjuer eller andra metoder för insamlandet av data. Denna 

litteraturstudie baseras på tidigare forskning. Jag har dessvärre inte kunnat kontrollera om 

artiklarna som ligger i grund till mitt arbete har följt dessa etiska principer, men jag har utgått 

ifrån det.  

 

Min litteraturstudie syftar till att ta reda på vilka faktorer som påverkar elever motivation i 

matematikundervisningen baserat på tidigare internationell forskning. Detta innebär att jag valt 

forskning på engelska. I min litteraturstudie har jag sökt och samlat in data parallellt med 

skrivandet. Dels för att ge en så rättvis bild som möjligt av hur studien har utförts, men också 

för att inte omedvetet utelämna steg i processen.  

 

5. Resultat och analys 
Detta avsnitt i arbetet är uppdelat i två delar. Först presenteras en översiktlig kartläggning av 

forskningsfältet. I den andra delen presenteras den fördjupade analysen av de teman som 

framkommit under den översiktliga kartläggningen.  

 
5.1 Översiktlig kartläggning 
Artiklarna som ligger till grund för min översiktliga kartläggning bygger på studier genomförda 

på olika platser i världen. Forskningen har skett i Kina, Malaysia, Singapore, USA, Grekland 

och även Turkiet. De som har deltagit i studierna är elever från olika årsklasser och föräldrar 

till eleverna. Att få fram forskningsartiklar från olika delar av världen användes för att få en 

större bredd och djup i arbetet. 

 

Ett par av artiklarna hade som syfte att undersöka hur föräldrarnas attityder gentemot matematik 

påverkar elevernas attityder gentemot matematik. Några av artiklarna tar även upp hur olika 

undervisningsmetoder och verktyg påverkade elevernas motivation och attityd i matematik. En 

del artiklar hade i syfte att undersöka sambandet mellan en faktor och elevernas motivation, 

attityd eller resultat i matematik. Ett exempel på detta finns att läsa i ”Students’ attitude to 

learning mathematics with technology” där relationen mellan attityd till matematik och digitala 

verktyg undersöks.  

 

De metodologiska tillvägagångsätten i forskningsartiklarna har varierat. Både kvalitativa och 

kvantitativa metoder användes i forskningsartiklarna för att inhämta data. En del metoder har 



samlat in data genom enkäter och olika bedömningsinstrument Några av studierna har även 

använt olika skalor som mäter elevers attityd och motivation i relation till olika faktorer. 

Exempel på dessa skalor är MMSLO, TSS, MAS-R, MAI och ATS. En studie baserat på 56 

olika publikationer mellan 1988–2014 och en annan studie på meddelanden som skickats ut via 

email.  

 

5.2 Fördjupande analys 
Under min översiktliga kartläggning blev det tydligt vilka områden som det forskats mer på och 

vilka faktorer som påverkar elevers attityder och motivation utifrån min frågeställning. Därefter 

har jag skapat två teman som jag kommer att fördjupa mig ytterligare i. Dessa två är: 1) 

omgivningens påverkan och 2) undervisningsmetoder. I det förstnämnda temat inkluderades 

följande artiklar: Davadas & Fah Lay (2017), Mohr-Schroeder et al. (2017) och Hammouri 

(2010). I temat undervisningsmetoder redovisas följande artiklar: Lin, Tseng & Chiang (2016), 

Faber, Luyten & Visscher (2016) och Yee Lim & Chapman (2015). Dessa artiklar valdes att 

representera mina teman eftersom att det stod väldigt tydligt hur faktorerna påverkar elevers 

motivation och attityd gentemot matematik men också hur studierna kom fram till sina resultat.  

 

5.2.1 Tema 1 - Omgivningens påverkan 
I denna kategori har jag valt att konstruera två underteman. Föräldrars påverkan och lärarens 

påverkan på elevers attityder och motivation till matematik. Flera av studierna visar att det finns 

ett samband mellan dessa faktorer och elevernas motivation, attityd till matematik samt 

prestationer. 

 

5.2.1.1 Lärarens påverkan 
Davadas & Fah Lay (2017) skriver i sin artikel om bl.a. lärarens affektiva stöd som en faktor 

till elevernas attityder gentemot matematik. Lärarens affektiva stöd är nödvändig för att 

uppmuntra eleverna till en positivare attityd gentemot matematik. Författarna menar att lärare 

som starkt tror på elevernas matematiska förmågor och styrkor i matematik kan leda till att 

eleven utvecklar sina matematiska prestationer. De olika faktorerna som används i lärarens 

affektiva stöd är omtänksamhet, respekt, intresse för eleven, rättvis behandling, uppmuntran 

och höga förväntningar. Detta betyder att det är viktigt att läraren möter eleverna på den 

kunskapsnivå som de befinner sig på och även respekterar elevens förutsättningar. Det kan vara 

att eleven i fråga har svårigheter i ett matematiskt område och starka egenskaper i ett annat 

område, då är det ytterst viktigt att läraren lyssnar till elevens behov och anpassar uppgifterna 



utifrån eleven förutsättning. På så sätt kommer eleven förhoppningsvis känna att hon eller han 

faktiskt kan klara uppgifterna och känna sig motiverad till att ta sig an nya uppgifter och lära 

sig mer.  

 

För att samla data och undersöka dessa faktorer utformades en enkät som 318 grundskoleelever 

fick svara på. Nio punkter bestod av lärarens affektiva stöd och exempel på dessa punkter var: 

Min lärare tror på att jag kan göra ett bra arbete i matematik och jag kan prata med min lärare 

angående saker som stör mig.    

 

Resultatet på denna faktor i denna studie är dessvärre inte tydligare än att lärarens affektiva stöd 

är en faktor som inverkar på elevers attityder gentemot matematik. Lärare som har höga 

förväntningar på elever har en positiv effekt på elevers attityder gentemot matematik. Flera 

faktorer undersöks i studien (bl.a. föräldrars påverkan) vilken gör att studien undersöker hur 

dessa faktorer, tillsammans, påverkar elevers motivation. Resultatet på hur dessa två faktorer 

påverkar elevers attityder gentemot matematik presenteras i slutet på nedanstående del. 

 

5.2.1.2 Föräldrarnas påverkan 
En annan faktor som Davadas & Fah Lay (2017) menar påverkar elevernas attityd gentemot 

matematik är föräldrarnas påverkan på eleverna. Föräldrarnas påverkan kan antigen vara 

indirekt eller direkt. Direkt påverkan är när föräldern hjälper sitt barn med dennes svårigheter i 

matematik medan indirekt påverkan inkluderar föräldrarnas egna uppfattning om matematik, 

förväntningar som föräldrarna har på sina barn och föräldrarnas engagemang i matematik. Även 

här användes en enkät för att undersöka i vilken utsträckning föräldrar påverkar elevers attityder 

gentemot matematik. Två exempel på punkter som fanns med i enkäten är: Min mamma kollar 

mina matematikläxor ofta och min mamma frågar mig om mina bedömningsresultat i 

matematik.  

 

Även Mohr-Schroeder et al. (2017) visar på att föräldrar har en påverkan på elevernas attityd 

gentemot matematik. Studien undersökte föräldrars attityder gentemot matematik, elevers 

attityder och förhållandet mellan föräldrarnas attityder och elevernas attityd gentemot ämnet. 

Mohr-Schroeder et al. (2017) skriver att de flesta föräldrarna anser att det är viktigt att vara 

engagerade i deras barns utbildning. Däremot är det vanligt att många föräldrar känner sig 

otillräckliga och har svårt att hjälpa sina barn i matematik. Anledningen till detta är att 

föräldrarna inte känner sig självsäkra i deras egna matematiska förmågor. När det gäller elevers 



attityder gentemot matematik skriver författarna att det utvecklas ett intresse hos eleven när 

denne känner stark själva inom området. I matematik är däremot attityden mer kopplad till 

prestationen och resultatet snarare än intresset till området.  

 

I denna studie deltog sammanlagt 468 vuxna och 770 elever under sju års tid i ett sammanhang 

kallat ”Family Math Night”. Detta är ett event där föräldrar, tillsammans med sina barn, kan 

uppleva och utforska matematik som bidrar till deras inlärning.  För att undersöka hur elevers 

attityder gentemot matematik påverkas av dessa faktorer utformades en enkät med följande 

forskningsfrågor:  

• What are parents’ and students’ attitudes towards mathematics? 

• How do parents’ attitudes influence their child(ren)’s attitude towards mathematics? (s. 

216) 

Föräldrarna fick svara på en 24 påstående genom en fempunktlig Likertskala från håller inte 

med alls till håller med helt. Exempel på dessa påstående var:  

• During math class, I was interested 

• I feel confident when I help my child with math. (s. 217) 

 

Även eleverna fick svara på påstående som var relaterade till deras attityder gentemot 

matematik. Elevernas enkät var en fyrpunktlig Likertskala med sex punkter där bl.a. följande 

påstående var inkluderade: 

• I like math 

• Math is boring 

• I do not like people to think I am smart in math. (s. 218) 

 

Hammouri (2010) har i sin artikel undersökt vilka faktorer som påverkar elevers matematiska 

prestationer.  Trots att min frågeställning syftar till att ta reda på och undersöka vilka faktorer 

som påverkar elevers motivation till matematik går det att, efter att ha läst Hammouri (2010), 

dra slutsatsen att höga prestationer i skolan bygger på olika faktorer. Några av dessa faktorer är 

bl.a. elevers egna attityder och, i detta fall, mammornas uppfattning om matematik. I 

Hammouris (2010) studie gavs eleverna möjlighet att svara på om deras mamma tyckte att det 

var viktigt för de att deras barn skulle prestera i matematik.  

 



3736 stycken elever svarade på ett frågeformulär angående hem- och skolupplevelser relaterade 

till matematik. Denna frågeförmulär låg, tillsammans med elevers prov i matematik, till grund 

för Hammouris (2010) studie. Faktorer som undersöktes i studien var: elevers mammors 

uppfattning om matematikens betydelse, vänners uppfattning om matematikens betydelse, 

självuppfattning om matematikens betydelse, hårt arbete leder till framgångsrika resultat i 

matematik och framgångsrika resultat är endast tur i matematik.  

 

I studie ett (Davadas & Fah Lay 2017) undersöktes både lärarens affektiva stöd och föräldrars 

påverkan på elevers attityder gentemot matematik och hur dessa faktorer påverkade elevers 

attityder gentemot matematik. Resultatet visade, i likhet med studie två (Mohr-Schroeder et al. 

2017), att ett tydligt samband finns mellan båda dessa faktorer och elevers attityder på det sättet 

att eleverna ser både lärare och föräldrar som förebilder som de ser upp till och försöker 

efterlikna. Det betyder att föräldrar som exempelvis har en negativ attityd gentemot matematik 

kommer med stor sannolikhet ha ett barn som också har en negativ bild av matematik. Om 

föräldrarna istället lär sina barn att matematik är viktigt och uppmuntrar sina barn till att lära 

sig matematik är sannolikheten större att deras barn har en positiv bild av matematik.  

 

Resultatet visade även att lärarens affektiva stöd kunde mäta föräldrarnas påverkan på elevernas 

attityder gentemot matematik. Denna upptäckt stärks även av tidigare forskning som hävdar att 

skolan inte är helt maktlös när det gäller att påverka föräldrars påverkan på deras barns inlärning 

och kunskapsutveckling. Detta till skillnad från studie tre (Hammouri 2010) som hävdar att 

familjerelaterade faktorer är svåra att påverka och är utanför skolans ansvarsområde. Resultatet 

på Hammouris (2010) studie visar att mammornas uppfattning om matematikens betydelse var 

den starkaste faktorn i denna studie. Detta betyder att elever som hade mammor som ansågs att 

matematik var viktigt för deras elever var mer sannolika att prestarera bättre i skolan. Det har 

även visat sig att höga prestationer i skolan leder till ökad motivation och förbättrade attityder 

gentemot matematik. Den näst starkaste faktorn som påverkade elevers matematiska 

prestationer positivt var att om eleven vill lyckas i skolan krävs hårt arbete från dennes sida. 

Med detta menas att ju mer elever förbinder sina framgångar med hårt arbete i matematik desto 

större sannolikhet är det att de för högre resultat. Andra faktorer som påverkade elevers resultat 

positivt var attityden gentemot matematik, självförtroende i matematik och självuppfattning. 

Elever som hade en positiv attityd gentemot matematik var mer troliga att prestera bättre i 

skolan. Detsamma gäller elevers självförtroende och självuppfattning.  



 
5.2.2 Tema 2 - Undervisningsmetoder 
Flera av studierna har undersökt förhållandet mellan olika undervisningsmetoder och elevernas 

attityd och motivation gentemot matematik. Den undervisningsmetod som det skrevs mest om 

var digitala verktyg. En artikel skrev om ämnet historia kopplat till matematik som ett verktyg.  

 

I sin artikel undersöker Yee Lim & Chapman (2015) effekterna av att använda sig att 

matematikhistoria i matematikklassrummet. För att undersöka detta låg tre stycken 

frågeställningar till grund: 

1. Do mathematics achievement and affect differ between students who attended lessons 

that used history as tool to teach mathematics, and those who attended lessons without 

the use of history as a tool, after differences in pretests were controlled? 

2. If there were differences, did these differences last for at least 1 year? 

3. If there were differences, what were the possible reasons for the differences? (s. 191) 

 

Attityder, ångest och motivation är de tre faktorerna som studien bestod av. För att kunna mäta 

dessa faktorer användes följande instrument: ATMI som står för Attitudes Towards 

Mathematics Inventory, FSMAS-R som står för Fennema-Sherman Mathematics Anxiety 

Subscale och slutligen AMTMS som står för Academic Motivation Towards Mathematic Scale. 

Fyra gymnasieklasser ifrån Singapore deltog i denna undersökning. Av dessa fyra klasser var 

det två klasser som var kontrollgrupper och två stycken som var experimentklasser.  

 

ATMI mätte tre olika domäner av attityder gentemot matematik: glädje, självförtroende och 

värde. I en fem punktlig likärtskala fick deltagarna svara på påstående där svarsalternativet 

sträckte sig från ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”. Mätningen med hjälp av FSMAR-

R omfattade två mätningar. Mätning på ångest och i vilken grad eleverna kände sig trygga och 

bekväma när de engageras i matematikaktiviteter. Mätningen på matematik ångest innefattar 

bl.a. tre andra faktorer: känslor av ångest, rädsla och nervositet.  

 

AMTMS mätte fyra underdomäner av motivation: amotivation, extern reglering, introjektionen, 

identifiering och inre motivation. Amotivation kan förklaras som motsatsen till motivation. När 

amotivation mäts, mäts alltså bristen på motivation. Extern reglering är en form av yttre 

motivation och styr beteenden med exempelvis belöning eller straff. Introjektionen är mer en 

internaliserad form av yttre motivation och tar plats när elever känner att de borde delta mer i 



en aktivitet och börjar därefter framlägga sina egna belöningar eller straff. Identifiering inträffar 

när elever identifierar sig med anledningarna bakom deras beteenden. Inre motivation inträffar 

när elever deltar i en aktivitet för nöjets skull och för tillfredställandets skull. AMTSM 

presenterar 20 olika objekt som tar upp frågan ”varför spenderar du tid på att studera 

matematik?”. Varje objekt mäts med en 5 punktlig likertskala där svarsalternativen sträckte sig 

från ”stämmer inte alls” till ”stämmer helt” 

 

Alla som deltog i denna studie deltog i sammanlagt 40 föreläsningar och 60 lektioner som 

genomfördes av samma lärare under 7 månaders tid. Under varje föreläsning gick läraren 

igenom nyckelord och diskuterade exemplar med både kontrollgruppen och 

experimentgruppen. På lektionerna sammanfattades föreläsningarna och därefter gick läraren 

problem som eleverna stött på. Dessa exemplar som läraren tog upp var i likhet med tidigare 

arbeten som fått ”A” från tidigare år. Det som skiljde grupperna åt var att 30 lektioner användes 

till att introducera sju historiska moduler som var nära kopplade till den aktuella läroplanens 

sju matematik teman. Innehållet som diskuterades med experimentgruppen kunde exempelvis 

vara intressanta berättelser som var relaterade till matematik, motivationen och 

kunskapsutvecklingens historia relaterat till matematik och historiska problem och lösningar 

som var relevanta för läroplanen och ämnet.   

 

Resultatet på elevernas motivation, attityd och ångest kom fram på det sättet att tre tester gjordes 

under experimentet. Pre-test som administrerades en vecka innan själva experimentet, ett mid-

test som gjordes i mitten av experimentet och posttest som gjordes 14 veckor efter sista 

lektionen. När det kom till matematik ångest fanns det inga betydelsefulla skillnader mellan 

experimentgruppen och kontrollgruppen. Här hade matematikhistoria ingen påverkan på 

elevers motivation, attityd eller ångest. När det kommer till elevernas motivation fanns det en 

skillnad på experimentgruppen och kontrollgruppen. Eleverna i experimentgruppen visade 

högre resultat på introjektions skalan än eleverna i kontrollgruppen. Halvvägs in i experimentet 

visade det även sig att eleverna i experimentgruppen kunde internalisera orsakerna till deras 

beteende. Denna effekt var kortvarig och därför anser inte Yee Lim & Chapman (2015) som en 

betydelsefull skillnad. Den största skillnaden som förekom var resultatet på elevernas 

prestationer. Det visade sig att eleverna i experimentgruppen överträffade kontrollgruppen i de 

sju olika teman i matematik. Eleverna i experimentgruppen fick ge återkoppling på lektionerna 

som innehåll matematikhistoria. En del elever tyckte att användningen av historia som ett 

verktyg i matematikundervisningen bidrog till roligare och mer intressanta lektioner och andra 



elever tyckte att deras attityder gentemot matematik förbättrades när historia i form av korta 

berättelser användes i undervisningen.  

  

Lin, Tseng & Chiang (2016) undersökte effekten av en metod som kallas för ”blended 

learning”. Metoden syftar till att läraren håller i de första lektionerna av ett nytt område enligt 

traditionell undervisning (traditional teaching), vilket kan vara lärarens instruktioner om vilket 

undervisningsmaterial som används, praktiska moment så som experiment och grupparbeten 

och därefter får eleverna fortsätta undervisningen genom ”e-learning”, alltså undervisning 

genom digitala verktyg. Undervisning genom digitala verktyg inkluderar, i detta fall, e-mail, 

uppgifter på nätet och undervisning genom videoklipp. Fördelarna med ”blended learning” är 

att undervisningen tillåter en typ av individualisering där läraren kan ge extra hjälp för elever 

som behöver det. Elever som inte behöver hjälp eller stöd kan arbeta självständigt vilket även 

tillåter läraren att ge mer stöd och hjälp till de som är i behov av det.  

 

Det digitala verktyget som användes, tillsammans med traditionell undervisning, i studien är 

det som kallas för ”Moodle”. ”Moodle” ger möjlighet till läraren att skapa gruppdiskussioner, 

examinationer och andra uppgifter på nätet. Examinationerna kunde anpassas till eleverna 

utifrån vilken nivå de låg på, nybörjare, mellannivå eller avancerad. För att undersöka effekten 

av ”blended learning” och i detta fall ”Moodle” som verktyg, kombinerat med traditionell 

undervisning laddade läraren upp instruktioner och uppgifter på plattformen. För att ge olika 

elever olika möjligheter att ta sig till instruktionerna på uppgifterna fanns det länkar med i 

uppgifterna tillexempel videoklipp. Det fanns även möjlighet för eleverna att diskutera 

uppgifterna med varandra genom plattformen innan inlämningen i ett diskussionsforum som 

fanns tillgängligt i plattformen. Läraren tog även upp diskussionsfrågor i plattformen som var 

relaterade till ämnet och som även gav eleverna handledning. Eleverna som deltog i dessa 

diskussioner fick extra poäng.  

 

Resultatet framtogs genom en 4-punktlig poängskala som elever fick ge respons på där 

svarsalternativen rangordnades från 1= håller inte med alls till 4= håller med helt. Områdena 

som mättes var följande: förtroende att lära sig matematik, matematikens användbarhet, 

motivation att utforska matematik, attityder gentemot framgångsrika resultat i matematik och 

matematik ångest. För att ta reda på elevernas åsikter om undervisningsmetoden formades även 

4 öppna frågor som eleverna fick möjlighet att svara på: 

1. Do you think that the blended approach helped you with your learning? Give reasons.  



2. Do you think that Moodle improved your results in Mathematics? Give reasons.  

3. Do you believe that it is a good idea to supplement in class learning with teacher 

developed websites such as Moodle? Give reasons.  

4. What are your thoughts on the online tests? (s. 755) 

 

Resultatet visade att matematik ångest, attityd gentemot framgång i matematik, matematikens 

användningsbarhet, och motivation att utforska matematik förbättrades efter studien.  

89 % av eleverna som svarade på fråga 1 (Do you think that the blended approach helped you 

with your learning?) i de öppna frågorna upplevde innehållet på de olika uppgifterna i 

plattformen var bl.a. kortfattade vilket bidrog till att eleverna upplevde inlärningen mycket 

enklare. Eleverna tyckte även att instruktionerna i plattformen var till stor hjälp då de kunde gå 

tillbaka och läsa instruktionerna igen vid eventuella fel.  

 

På fråga 2 (Do you think that Moodle improved your results in Mathematics?) var det 72 % av 

eleverna i experimentgruppen som svarade att ”Moodle” förbättrade deras resultat. Elever som 

hamnade i skymundan på grund av blyghet kände att de kunde ta för sig mer och genom att 

fråga och delta i diskussioner med både lärare och andra klasskamrater. 20 % av elever tyckte 

däremot att ”Moodle” inte bidrog till förbättrat resultat av olika anledningar. En del elever 

tyckte att de lärde sig mer när de fick möjlighet att plugga innan en examination.  

 

På fråga 3 (Do you believe that it is a good idea to supplement in class learning with teacher 

develop website such as Moodle? Give reasons” var det mer än 80% som svarade att det var 

det var en bra ide eftersom det gav elever möjlighet att arbeta i sin takt än i lärarens takt. Någon 

elev tyckte positivt om att arbeta i sin individuella takt men hade även svårt att inte ligga efter 

med skolarbete.  

 

På fråga 4 (What are you thoughts on the online tests?) hade 90 % minst ett positivt svar på 

frågan. Eleverna upplevde att det var lättare att förbereda sig inför en examination genom 

”Moodle” och de tyckte även att testerna var ett bra sätt att förstå vad de precis lärde sig.  

 

Sammanfattningsvis hävdar Lin, Tseng & Chiang (2016) att denna typ av undervisningsmetod 

bidrar mer positivt än negativt till att förbättra elevernas attityder gentemot matematik på så 

sätt att det sker ett mer intressant samspel mellan eleven och läraren genom ”blended learning” 

än om eleven och läraren skulle sitta och lösa problem och svårigheter ansikte mot ansikte. Det 



författarna menar är att när problem ska lösas enligt traditionell ansikte mot ansikte finns det 

risk att eleven tappar motivation och intresset till uppgiften och de leder till att läraren tappar 

elevens uppmärksamhet.  

 

Ett annat digitalt verktyg som har visat sig påverka elevernas attityd och motivation till 

matematik är den så kallade ”Snappet” som verktyg för formativ bedömning. Faber, Luyten & 

Visscher (2016) skriver i sin artikel om ”Snappet” och förklarar att det är en digital platta där 

eleverna kan utföra sina uppgifter på och där samma innehåll motsvarar den aktuella läroplanen. 

Eleverna får bedömning i form av färger där grönt motsvarar rätt svar, rött fel svar på 

uppgifterna, orangea block för färdiga uppgifter samt blåa block för nya uppgifter. Detta blir 

dock snarare summativ bedömning än formativ bedömning till eleverna. Lärarens uppgift blir 

att följa eleverna genom ”Snappet” och ge formativ bedömning på elever som misslyckas med 

uppgifterna. Lärarens roll blir även att vägleda vilken svårighetsgrad eleverna bör arbeta med 

och ge stöd till de som behöver. Läraren kan sedan följa en elevs framsteg eller hela klassens 

framsteg under hela lektionen. En fördel med denna metod är att läraren kan se vilka uppgifter 

som eleverna har haft svårigheter med och vilka uppgifter som varit elevernas styrka.  

 

Totalt deltog 79 skolor i studien varav 40 skolor (822 elever) var experimentskolor och 39 

kontrollskolor (986 elever). Under fem månader använde experiment skolorna ”Snappet” 

medan kontrollskolorna hade vanlig undervisning (utan Snappet). Data samlades in genom 

standardiserade bedömningar, enkäter om elevers motivation, klassrumsobservationer och 

elevers loggfiler. Standardiserade bedömningar användes för att mäta elevernas prestationer. 

Där användes Cito standardized mathematics assessment (ett nederländskt institut för 

testutveckling) för att göra en jämförelse på experimentgruppens prestationer och 

kontrollgruppens prestationer. I studien gjordes testet två gånger, första i januari/februari 2015 

och den andra i juni 2015 för att kunna bedöma effekten av ”Snappet”. Enkäten om elevernas 

motivation syftade till att mäta elevers motivation i matematik. Fem olika punkter inkluderades 

i enkäten: Matematiklektioner är tråkiga, jag gillar matematik, jag tycker om att arbeta med 

matematikuppgifter, jag tycker att matematik är intressant och jag tycker är matematik är 

viktigt. Punkterna mättes genom en fem punktlig likertskala där svarsalternativen sträckte sig 

från 1= håller inte med alls till 5= håller med helt. Klassrums observationer genomfördes endast 

i experimentskolorna för att mäta i vilken grad lärarna använda ”Snappet” för att ge 

återkoppling och även hur lärarna skapade variationer i sin undervisning med hänvisning till 

eleven behov. Totalt observerades tre lektioner, en i April, en i Maj och en i Juni. Elevernas 



loggfiler användes för att mäta vilken omfattning ”Snappet” användes. Mätningen inkluderade 

hur många uppgifter som utfördes och andelen anpassningsbara uppgifter.  

 

Resultatet visade att denna typ av undervisningsmetod har en positiv påverkan på elevers 

motivation gentemot matematik. Eleverna i experimentskolorna visade bättre resultat på 

uppgifterna än eleverna i kontrollskolorna. De fick mestadels positiv formativ bedömning och 

positiv formativ bedömning har visat sig vara en faktor som leder till en ökad motivation i 

lärandet som även leder till ökade prestationer. En annan faktor som bidrog till att ”Snappet” 

ökade elevernas motivation var tack vare dennes anpassningsbara egenskap till elevens 

kunskapsnivå. Eleverna kunde uppgifter som de kände var rimliga utifrån deras kunskaper och 

när elever känner att de lyckas ökar motivationen till att lära och räkna mer.   

 

Sammanfattningsvis kommer de tre ovanstående studierna överens om att digitala verktyg har 

i det stora hela en positiv påverkan på elevers attityder gentemot matematik, motivation till 

matematik och matematik prestationer. Detta tack vare att de metoder som används i studierna 

tillåt ett individualiserat arbetssätt i klassrummet som bidrar till ökad motivation i lärandet för 

både elever som upplever matematik som svårt men också för elever som behöver utmaning i 

sitt matematiska tänkande.  

 

6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer inledningsvis en kort sammanfattning av huvudresultatet att presenteras. 

Därefter kommer en jämförelse av resultatet och den teoretiska bakgrund som presenterades i 

början av arbetet. Även metodavsnittet diskuteras där jag reflekterar över eventuella 

systematiska fel och vilka konsekvenser dessa fel kunnat få för arbetet om jag gjort på ett 

annorlunda sätt. Slutligen diskuteras vilka konsekvenser mina resultat kan innebära för 

läraryrket och undervisningen i skolan och även en kort diskussion om fortsatta studier 

genomförs.  

 

6.1 Sammanfattning av huvudresultat 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka faktorer som bidrar till elevers 

motivation i matematiklärandet. Det är väldigt tydligt vilka faktorer som har den starkaste 

påverkan på elevers motivation. Forskningen som låg till grund för mitt arbete undersökte vilka 

faktorer som påverkar elevers attityder, motivation och prestationer i matematik. De faktorer 



som täckte forskningsfältet var omgivningens påverkan (föräldrars påverkan och lärarens 

påverkan) och olika undervisningsmetoder. Det visade sig att elever ser både lärare och 

föräldrar som förebilder som de försöker efterlikna. Föräldrars attityder gentemot matematik 

påverkar deras barns attityder på så sätt att om en förälder utstrålar att matematik är ett ämne 

som är tråkigt och svårt kommer denna attityd att påverka barnets attityd. Om en förälder 

däremot visar att matematik är ett viktigt ämne som är utmanande och intressant kan det leda 

till att dennes barn också tycker det. Det visade även sig att det är ytterst viktigt att läraren möter 

eleverna på de kunskapsnivå som de befinner sig på för att göra det möjligt för eleverna att 

klara uppgifterna och finna motivation till att ge sig på nya utmaningar. När det kommer till 

undervisningsmetoder visade resultaten på studierna att digitala verktyg var det som påverkade 

elevers motivation och attityd mest. Detta tack vare dennes egenskap att anpassa sig utifrån 

elevernas förutsättningar och kunskapsnivå. På det sättet kände elever ökad motivation till att 

arbeta.  

 

Jag ville även ta reda på om dessa faktorer höjer eller sänker motivationen hos eleverna. Även 

detta blev tydligt i resultat delarna i respektive artikel. Till mesta del bidrog dessa faktorer till 

en ökad motivation men det fanns även aspekter i faktorerna som bidrog till en lägre motivation 

och negativ attityd gentemot matematik. Föräldrar med negativa attityder och dålig erfarenhet 

av matematik tenderar att smitta vidare denna attityd till sina barn. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Det som motiverade denna studie var bl.a. att resultaten i matematik hos många elever sjunker 

och att just motivationen var en faktor som låg bakom många misslyckanden. Detta är något 

som den samlade forskningen också ger stöd för. Med anledning av detta fanns behovet att 

identifiera de faktorer som påverkar motivationen till matematik.  

 

Enligt Skolverket (2015) ligger det flera misslyckande bakom elever som har en låg motivation 

till matematik. De menar att det finns en tydlig koppling mellan prestationer och motivation. 

Detta är även något som resultatet i Hammouris (2010) studie visade. Det visade sig att elever 

som presterade i matematik hade också motivation till ämnet och elever som misslyckades 

flertal gånger hade en låg motivation. Detta resultat har inte varit överraskande då Skolverkets 

rapport (2017) visar att resultatet på matematik sjunker bland eleverna och att statens offentliga 

utredningar (SOU: 2004:97) visar att det finns en nedåtgående trend inom ämnet. Årtalet på 

referensen kan diskuteras men eftersom att detta ämne fortfarande är aktuellt anser jag att denna 



referens också blir det. Detta visar på att det är ytterst viktigt att arbeta med elevers motivation 

i skolan eftersom att elevers prestationer i grundskolan är också det som avgör om eleverna är 

behöriga till att studera vidare.  

 

I min bakgrund hänvisade jag till Thorén (2009) och skrev att det är viktigt för läraren att 

hon/han möter eleven på den kunskapsnivå som denne befinner sig på och att eleven får 

uppgifter utifrån sina förutsättningar. Detta var en faktor som Thorén (2009) menade skulle 

leda till färre misslyckanden i skolan och leda till en ökad motivation. Detta var även något som 

framkom under min resultatanalys. Davadas & Fah Lay (2017) skrev om lärarens stöd som en 

faktor och menade precis som Thorén (2009) att det är viktigt att bemöta eleven på dennes 

kunskapsnivå.  

 

I två av studierna (Lin, Tseng & Chiang, 2016, Faber, Luyten & Visscher, 2016, visade det sig 

att digitala verktyg är en faktor som har en positiv påverkan på elevers motivation och attityder 

gentemot matematik. Detta tack vare att eleverna kunde få anpassade uppgifter i sin 

matematikundervisning. Detta ledde till att eleverna kände en möjlighet att klara uppgifterna. 

Även detta går att koppla till Thorén (2009) som skriver vikten av att bemöta eleverna på deras 

kunskapsnivå. Genom att eleverna känner en möjlighet att klara uppgifterna ökar också 

motivationen till ämnet. Detta leder även till ökade prestationer, vilket bl.a. Hammouri (2010) 

hävdar. 

 

Längre upp, i den teoretiska bakgrunden hänvisar jag till Cardélus (2016) och ger en förklaring 

på bl.a. kognitiv attityd och menar att attityden påverkas av tidigare erfarenheter. Det har inte 

skrivits om kognitiv attityd tydligt i resultaten på min litteraturstudie. Men detta kopplar jag till 

resultatet i Davadas & Fay Lays (2017) studie som visar att föräldrars attityder gentemot 

matematik påverkar elevers attityd gentemot ämnet. Om elever har erfarenheter av föräldrar 

som har en negativ attityd gentemot matematik smittas denna attityd sig vidare på eleverna. 

Tidigare erfarenheter behöver nödvändigtvis inte betyda att det är negativt. Det kan på samma 

sätt handla om elever som har föräldrar med en positiv bild och attityd gentemot matematik 

som leder till att eleverna också har det.  

 

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att min studie stödjer de slutsatser som tidigare 

forskning har kommit fram till gällande elevers motivation och attityder till ämnet matematik. 

 



6.3 Metoddiskussion  
Oavsett hur en litteraturstudie har genomförts finns det brister som skulle kunna förbättras. 

Olika faktorer kan ha bidragit till att forskningsfältet inte varit heltäckande. Mer tid till 

litteratursökning kan möjligtvis ha bidragit till att forskningsfältet sett annorlunda ut, bättre 

kunskap om databasen och dess funktioner och andra sökord hade påverkat resultaten i denna 

studie.  

 

Den databas som användes för min studie är Web Of Science, vilket är en databas som erbjuder 

många publikationer som är vetenskapligt granskade. Trots detta fanns det artiklar som inte 

fanns tillgängliga i fulltext som hade varit väsentliga för min studie. Detta medför att resultatet 

i relevanta artiklar inte har kommit med i min studie som möjligtvis hade bidragit till ett annat 

resultat. I min slutgiltiga sökning fick jag 185 träffar och av dessa var det 34 som var inom 

kriterierna för att läsas vidare. Detta visar på att söksträngen inte varit för precis som det kanske 

kunnat vara. För att få min söksträng mer precis hade fler sökord som kopplade till motivation 

och attityd kunnat användas. Något som upptäcktes i efterhand som kan ha bidragit till att min 

studie kunnat få en bredare bild av forskningsfältet är min slutgiltiga söksträng: (Student mot* 

OR Attitude) AND (moti* AND Attitude) AND Mathematic*.  

 

Syftet med första sökorden: Student moti* OR Attitude är att försöka få fram forskning som 

skriver om elevers motivation eller attityd. Eftersosm att citatecken inte sattes vid ”Student 

moti*” kan detta bidragit till att ordet ”student” inte fått någon betydelse i relation till 

motivation och attityd. Jag har också, i min söksträng, sökt på ”student moti* OR Attitude” och 

detta för att inte kräva att forskning skriver om både motivation och attityd utan motivation 

eller attityd. Trots det har jag i söksträngen inkluderat ”moti* AND Attitude”. Dessa faktorer 

tillsammans bidrar till att resultatet i min studie kunnat se annorlunda ut. Möjligtvis hade ökad 

kunskap om databasen bidragit till att söksträngen sett annorlunda ut och varit mer precis. Trots 

detta anser jag att relevant forskning har tagits fram för att svara på min frågeställning. En annan 

faktor som hade kanske hade bidragit till att forskningsfältet varit mer täckande hade varit om 

flera databaser hade använts. Kanske hade detta påverkat resultaten.  

 
Något som inte framkommit tydligt i mina forskningsartiklar är de två olika typerna av 

motivation: inre och yttre. Detta kan bero på att inre och yttre, som begrepp, inte fanns med i 

min söksträng. Söksträngen hade möjligtvis sett annorlunda ut och även resultaten. En 

testsökning gjordes efter att jag upptäckt detta och jag la därför till inre och yttre motivation 



(internal moti* OR External moti*) till söksträngen men fick då ner antalet träffar betydligt. 

Orsaken till detta är oklar men kanske hade ökad kunskap om databasen bidragit till att jag 

kunnat precisera min sökning. Trots att jag inte har skrivit om inre och yttre motivationen som 

ett resultat i mitt arbete går det att tolka faktorerna som yttre och inre motivation.  

 
6.4 Konsekvenser för undervisning 
Digitala verktyg har visat sig vara en faktor som till största del bidrar till en ökad motivation 

bland eleverna. Detta för att verktyget tillåter en viss individualisering i undervisningen. Lärare 

i skolor bör därför överväga att använda digitala verktyg i sin matematikundervisning i större 

utsträckning. Detta kan leda till att elever som behöver mer lärarledd undervisning får det. Men 

detta kan också innebära att det digitala verktyget som används i undervisningen inte används 

i rätt syfte.  

 

Även föräldrars attityder gentemot matematik innebär en del konsekvenser för undervisningen. 

Elever som har föräldrar med dåliga erfarenheter av matematik och negativ attityd gentemot 

matematik tenderar oftast själva ha en negativ bild av matematik. Detta kan innebära att det blir 

svårare för läraren att få igång en elev att räkna matematik. Det är därför väldigt viktigt att det 

finns en öppen kommunikation mellan skola och hemmet där målet är att förändra bilden av 

matematik bland föräldrar som har en negativ bild av ämnet. Det har ju trots allt visat sig att 

vuxna är förebilder som barn/elever försöker efterlikna.  

 

6.5 Fortsatta studier 
Under arbetets gång har jag stött på artiklar som undersöker elevers attityd och motivation i 

relation till olika faktorer. Motivation och attityder i relation till matematik är ett väldigt brett 

ämne med mycket forskning då det är ett viktigt ämne. Trots det breda ämnet saknade jag ett 

avsnitt som ger lärare och blivande lärare en inblick i hur lärare kan arbeta för att höja 

motivationen och förbättra elevers attityd utifrån de faktorer som identifierades. Detta är en 

väsentlig del då forskning stödjer att elevers resultat påverkas av deras motivation. Det blir även 

viktig för läraren att kunna veta hur de kan arbeta för att bibehålla motivationen hos eleverna.  

 

 

 

 

 



7. Bilagor 
 

Bilaga 1-Sökschema 
Sökning 
Sökmotor 

Sökord Begränsningar Träffar Urval  
Efter 
läsning av 
rubriker 

Urval 
efter 
läsning 
av 
abstrakt 

#1 Web Of 
Sience 

TOPIC: (Student moti* 
OR Attitude) AND 
TOPIC: (moti* AND 
Attitude) AND TOPIC: 
(Mathematic*) 

Year: 2000-2018 721   

#2 
 

 EDUCATION 
EDUCATIONAL 
RESEARCH  

292   

#3 
 

 ARTICLE 185 34 19 

#4 
 

     

#5      

 

 

 

Bilaga 2-översiktlig analys schema 
Referens Syfte/forskningsfråg

a(or) 
metodval Deltagande i 

studien 
Resultat av studien 

S. Dewi 
Davadas, Y. 
Fah Lay 
(2017): 
 
Factor 
effecting 
students’ 
attitudes 
towards 
mathematics: 
A structual 
modeling 
approach 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka effekten 
mellan olika 
faktorer och 
attityden gentemot 
matematik. 

 Enkäter. 
 

 318 
fjärdeklassare 
från Malaysia 

Resultatet visa att 
lärarens stöd och 
klassrumsintrukti
oner påverkan 
elevers attityd 
mer än 
föräldrarnas 
påverkan. 



W. Wang, H. 
Yin,G. Lu, 
Q. Zhang 
(2017): 
Enviroment 
matters: 
Exploring 
the 
relationships 
between the 
classroom 
enviroment 
and collage 
students’ 
affect in 
mathematics 
learning in 
China. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka elevers 
uppfattning om 
relationen mellan 
klassrumsmiljö 
och 
matematikstudiern
a.  

Enkät 2529 elever Resultatet visade 
att 
klassrumsmiljön 
har en positiv 
påverkan på 
elevers inre 
upplevelser i 
matematik 
lärandet. 

Margaret J. 
Mohr-
Schroeder, 
C. Jackson, 
M. 
Cavalcanti, 
C. Jong, D. 
Craig 
Schroeder, 
Lydia G. 
Speler. 
(2017): 
Parents’ 
attitudes 
toward 
Mathematics 
and the 
influence on 
their 
studuents’ 
attitudes 
toward 
mathematics: 
A quantitive 
study 
(ej fulltext) 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
föräldrars attityd 
gentemot 
matematik, 
föräldrarnas barns 
attityd gentemot 
matematik och 
föräldrarnas 
påverkan på 
eleverns attityd 
gentemot 
matematik.  

Data 
samlades in 
under 7 års tid 
från Family 
Math Night. 

468 Vuxna och 
770 elever 

 Resultatet visade 
att det finns ett 
positivt samband 
mellan 
föräldrarnas och 
elevernas 
attityder 
gentemot 
matematik. 

Y-W. Lin. C-
L. Tseng, P-
J.Chiang. 
(2017): 
The effect of 
blended 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
påverkan av 
blandad 
inlärningspedagog

Kvasi 
experiment 
utfördes med 
användning 
av en pre-test-

Högstadiet 
elever 

Resultatet visade 
att den blandade 
inlärningsuppleve
lsen hade en 
positiv effekt på 
elevernas 



learning in 
mathematics 
course. 

ik på grundskolans 
elevers lärande 
prestation och 
elevernas attityder 
mot matematik 

post-test 
kontrollgrupp.   

attityder att 
studera 
matematik.  

Janke M. 
Faber, Adrie 
J. Visscher 
(2016): 
The effects of 
digital 
formative 
assessment 
tool on 
mathematics 
achievement 
and student 
motivation: 
Results of a 
randomized 
experiment 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
effekterna av ett 
digitalt formativt 
bedömningsverkty
g på elevers 
matematiska 
prestationer och 
motivaton. 

Pre-posttest, 
enkät, 
observationer 
och elevers 
loggfiler 

97 
grundskoleeleve
r.  

Resultatet visade 
sig ha positiv effekt 
på elevernas 
motivation och 
prestation.  

Elwin R. 
Savelsbergh, 
Gjalt T. 
Prins, C. 
Rietbergen, 
S. Fechner, 
Bram. E. 
Vaessen, Jael 
M. Draijer, 
A. Bakker. 
(2016): 
Effects of 
innovative 
science and 
mathematics 
teaching on 
student 
attitude and 
achievment: 
A meta-
analytic 
study. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
effekterna av olika 
undervisningsmet
oder på elevers 
attityder.  

Studien 
baseras på 56 
olika 
publikationer 
(1988-2014) 

  

Michael J. 
Orosco. 
(2016): 
Measuring 
elementary 
students’ 
mathematics 

Syftet med denna 
studie var att mäta 
validiteten på 
elevers motivation i 
matematik.   

Math 
motivation 
survey 

182 
grundskoleeleve
r 

Resultatet visade 
att undersökningen 
är informativ för 
studenter med låg 
till genomsnittlig 
motivation i 
matematik.  



motivation: 
A validity 
study 
H. K. Ker 
(2015): 
The impact 
of student-
teacher- and 
school-level 
factors in 
mathematics 
achievement: 
An 
exploratory 
comparative 
investagation 
of 
singaporean 
students and 
the USA 
students 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka vad 
som påverkan den 
matematiska 
förmågan hos 
elever i Singapore 
och USA. 

TIMSS 2011 
databas 

USA: 10 477 
elever från 501 
skolor. 
Singapore: 5927 
elever från 165 
skolor. 

Resultatet visade 
att det fanns både 
gemensamma 
faktorerna som 
påverkar 
prestationen är 
elevförtroendet, 
sammansättning 
av elevbakgrund 
och lärarens 
förtroende för 
undervisningen. 
De som skilde 
länderna åt var att 
de amerikanska 
eleverna 
prestation är mer 
kopplade till 
resurser medan i 
Singapore är 
prestationen hos 
eleverna 
kopplade till 
attityder, 
förväntningar och 
motivationer.  

M. Tahiroglu 
(2017): 
In Math 
children 
motivated 
and they 
succeeded by 
influence of 
teaching of 
values. 
(ej fulltext) 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
effekten av 
aktiviteter som 
utvecklar elevers 
motivation.  

Studien 
använde 
testmodellen 
före testet och 
efter testet. 
En 
experimentgr
upp och en 
kontrollgrupp.  

Experimentgrup
pen omfattade 
85 deltagare och 
kontrollgruppen 
92 deltagare. 

Resultatet visade 
att 
värderingsmetode
r utbildningen var 
effektiva för att 
öka elever 
prestationer. 

S. Yee Lim, 
E. Chapman 
(2015): 
Effects of 
using history 
as a tool to 
tach 
mathematics 
on students’ 
attitudes, 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
effekterna av att 
använda historia 
som ett verktyg 
för att undervisa 
om matematiska 
prestationer i 
matematik.  

En quasi 
experiment 
användes för 
att studera.  

Fyra klassen 
från en skola i 
Singapore 
deltog.  

Resultatet visade 
att genom att 
anänvda historia 
som ett verktyg 
för att undervisa 
om matematiska 
prestationer hade 
en positiv effekt 
på elevernas 
prestationer.  



anxiety, 
motivation 
and 
achievement 
in grade 11 
classrooms. 
Dodeen, 
Hamszeh M., 
A. Faisal, A. 
Saleh (2014) 
Test-taking 
skills of 
secondary 
students: the 
relationship 
with 
motivation, 
attitude, 
anxiety and 
attitudes 
towards test 

Syftet med denna 
studie var att 
bedöma 
förhållandet 
mellan elevers 
förmåga att skriva 
prov och var och 
en av följande 
faktorer: 
motivation att lära 
sig matematik, 
ångest, attityder 
mot matematik 
och attityder till 
prover. 

Instrumenten 
som användes 
för studien 
var TSS(Test-
taking skills 
scale), 
MMSLQ  
(Mathematics 
motivated 
strategies for 
learning 
questionnaire)
, MAS-R 
(Mathematics 
anxiety scale-
revised), MAI 
(Mathematics 
attitude 
inventory) 
och ATS 
(Attitude 
towards tests 
scale. 

Studien 
genomfördes på 
ett 
slumpmässigt 
prov på 372 
män och 254 
kvinnor. 
Deltagarna var 
gymnasieelever. 

Resultatet visade 
att elevers 
förmåga att skriva 
prov har ett 
positivt samband 
med att lära sig 
matematik, 
attityderna mot 
matematik och 
attityderna mot 
att skriva prov. 
Däremot visade 
sambandet mellan 
ångest och 
förmåga att skriva 
prov negativt.  

O. Gurbuz, 
Y. Ahmet. 
(2013): 
Examination 
of the 
relationship 
between fifth 
graders self-
regulated 
learning 
strategies, 
motivation 
beliefs, 
attitudes and 
achievement. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
förhållandet 
mellan elevers 
självreglerande 
inlärning 
strategier, 
motivations 
uppfattning, 
attityder gentemot 
matematik och 
akademiska 
resultat.  

Instrumenten 
som användes 
för denna 
studie var: 
MSLQ 
(Motivated 
strategies for 
learning 
questionnaire) 
och MTO 
(Mathematics 
attitude 
scale). 

Studien 
genomfördes på 
204 
grundskoleeleve
r ifrån 
afyonkarahisar-
provinsen. 

Resultatet visade 
att metakognitiv, 
självreglering, 
själv förmåga, 
uppgiftens 
betydelse, 
inriktad 
målorientering 
förutspådde 
attityden 
gentemot 
matematik medan 
själv förmåga och 
prov ångest 
förutspådde 
prestationer. 
Uppgiftens värde, 
själv förmåga och 
inriktad 
målorientering 
förutspådde 



självreglerings 
inlärningsstrategi
er.  

M.I. Nunez-
pena, M. 
Suarez-
Pellicioni, R. 
Bono (2013): 
Effects of 
math anxiety 
on student 
success in 
higher 
education. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka om 
matematik ångest, 
och negativa 
attityder gentemot 
matematik hade en 
påverkan på 
universitetsstudent
ers prestation i 
kurser som ingår i 
deras utbildning. 

Data 
samlades in 
genom ett test 
som handlade 
om matematik 
ångest, deras 
upplevelse, 
självförtroend
e och 
motivation i 
relation till 
matemtik. 

193 
universitetsstude
nter fick svara 
på ett test  

Resultatet visade 
att låga resultat 
på kurden var 
kopplade till 
matematik ångest 
och negativa 
attityder 
gentemot 
matematik.  

C. Kim, J.M 
Keller 
(2010): 
Motivation, 
volition and 
belief change 
strategies to 
improve 
mathematics 
learning. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
effekterna av att 
förändra 
motivation, vilja 
och uppfattnings 
strategier. 

Data 
samlades in 
genom 
personliga 
och grupp 
meddelanden 
genom e-mail 
under 8 
veckors tid.  

84 doktorander 
fick tillgång till 
ett antal 
studenters email 
adresser.  

Resultatet visade 
att det fanns 
negativs attityder 
gentemot 
matematik 
förutom den 
grupp som 
personliga fick 
meddelanden 
angående 
uppfattningsstrate
gier. 

Gomez-
Chacon, I. 
Maria 
(2010): 
Students’ 
attitude to 
learning 
mathematics 
with 
technology. 
 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
relationen mellan 
attityd till 
matematik och 
digitala verktyg. 

•  392 studenter 
från fem olika 
skolor deltog. 

Resultatet ger 
förslag på 
undervisning och 
inlärning av 
matematik och 
attityder 
gentemot 
matematik.  

A.Barkatsas, 
K. 
Kasimatis, 
V. Gialamas 
(2008): 
Learning 
secondary 
mathematics 
with 
technology: 
Exploring 
the complex 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
relationen mellan 
elevers förtroende 
gentemot 
matematik, 
förtroende för 
digitala verktyg, 
attityder för att 
lära sig matematik 
med digitala 

För att utföra 
denna studie 
har 
MANOVA 
används.  
 
” Statistisk 
metod för 
signifikanspröv
ning i 
experiment, 
där man har en 
eller flera 

Elever från 
gymnasieskolor 
i Grekland 
deltog.  
 
 

Resultatet visade 
att de som var 
positiva till 
matematik och att 
lära sig 
matematik med 
digitala verktyg 
var pojkar, 
jämfört med 
tjejer. Det visade 
sig även att högt 
förtroende var 



interrelations
hip between 
students’ 
attitude, 
engagement, 
gender and 
achievement. 

verktyg, affektivt 
engagemang, 
beteendemässigt 
engagemang, 
prestationer och 
kön.  

oberoende 
variabler och 
två eller flera 
beroende 
variabler, till 
exempel olika 
behandlingars 
inverkan på 
flera olika 
processer eller 
beteenden” - 
Psykologiguiden 

kopplat till höga 
resultat i 
matematik. 

H. 
Hammouri 
(2010): 
Attitudinal 
and 
motivational 
variables 
related to 
mathematics 
achievement 
in Jordan: 
Findings 
from the 
third 
international 
mathematics 
and science 
study 
(TIMSS) 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
effekterna av 
elever relaterade 
faktorer på 
prestation i 
matematik.  

De som 
deltog i 
studien fick 
svara på en 
enkät och 
utföra ett 
matematikpro
v. 

3736 13-åriga 
elever deltog i 
denna studie. 

Resultatet visade 
att fyra olika 
faktorer kopplade 
till attityd och 
motivation hade 
en positiv och 
direkt effekt på 
elevers prestation 
i matematik. Två 
faktorer hade en 
negativ och direkt 
effekt på elevers 
prestation i 
matematik. 

K. Singh, M. 
Granville, S. 
Dika (2010): 
Mathematics 
and Science 
Achiement: 
Effect of 
motivation, 
interest and 
academic 
engagement. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
effekten av tre 
skolrelaterade 
konstruktioner: 
motivation, attityd 
och 
skolengagemang 
på en 8one klass 
prestationer i 
matematik och 
vetenskap.  

För att 
genomföra 
studien 
användes 
NELLS:88 
(National 
Education 
Longitudinal 
study of 
1988) 

De som deltog 
var elever som 
gick i åttonde 
klass.  
 
 

Resultatet visade 
att fyra faktorer 
hade positiv 
påverkan på 
attityd och 
motivation och 
två faktorer hade 
negativ påverkan.  
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