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Abstract 
 
Detta arbete är en systematisk litteraturstudie med syftet att ta reda på om och i så fall 
hur undervisningen kan påverka elevers motivation och attityd till ämnet matematik och 
hur undervisningen kan utformas för att eleverna ska utveckla motivation och positiv 
attityd till matematik. Studiens resultat baseras på 15 stycken kvalitetsgranskade artiklar 
som tagits fram via systematiska databassökningar. Dessa artiklar har sedan mynnat ut i 
olika kategorier som resultatet presenteras i med hjälp av innehållsanalys. Resultatet 
visar bland annat att motivation och attityd går att påverka med hjälp av lärarens 
förväntningar på eleven. Resultatet visar även att elevernas motivation hänger samman 
med vad de har för prestationsmål, achievement goal och att lärandemål är att föredra 
framför resultatmål. 
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Matematik, motivation, attityd, self-efficacy, tilltro, achievement goal theory, self-
determination theory, lärandemål, resultatmål 
  



 ii 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1 Inledning ..................................................................................... 1 
 

2 Syfte och frågeställning .............................................................. 2 
2.1 Syfte ..................................................................................................... 2 
2.2 Frågeställning ........................................................................................................... 2 

 

3 Bakgrund .................................................................................... 3 
3.1 Begreppsdefinition ............................................................................... 4 

3.1.1 Motivation ......................................................................................................... 4 

3.1.2 Attityd ............................................................................................................... 4 

 

4 Teoretiska utgångspunkter .......................................................... 6 
4.1 Self-efficacy ......................................................................................... 6 

4.2 Self-determination theory .................................................................... 6 
4.2.1 Inre motivation .................................................................................................. 6 

4.2.2 Yttre motivation ................................................................................................ 7 

4.3Achievement goal theory ...................................................................... 7 
 4.3.1 Lärande inriktning ............................................................................................ 7 

4.3.2 Resultat inriktning ............................................................................................. 7 

 

5 Metod .......................................................................................... 8 
5.1 Insamlingsmetod .................................................................................. 8 

5.1.1 Databasen ERIC ................................................................................................ 8 

5.1.2 Databasen SwePub ............................................................................................ 9 

5.1.3 Övrig litteratur ................................................................................................. 10 

5.2 Kort presentation av artiklarna ........................................................... 10 

5.3 Urval och avgränsning ....................................................................... 13 

5.4 Etiska aspekter ................................................................................... 13 

5.5 Analysmetod ...................................................................................... 13 
 



 iii 

6 Resultat ..................................................................................... 15 
6.1 Läraren ............................................................................................... 15 

6.1.1 Lärarens förväntningar  ................................................................................... 15 

6.1.2 Lärarens attityd ................................................................................................ 16 

6.1.3 Lärarens ansvar ............................................................................................... 16 

6.1.4 Lärarens undervisning  .................................................................................... 17 

6.2 Kompetens ......................................................................................... 17 
6.2.1 Tilltro till sin förmåga ..................................................................................... 17 

6.2.2 Elevernas attityd .............................................................................................. 18 

6.3 Delaktighet ......................................................................................... 19 
6.3.1 Valmöjligheter ................................................................................................. 19 

6.3.2 Kommunikation ............................................................................................... 19 

6.4 Sammanfattande analys ..................................................................... 19 
6.4.1 Self-efficacy .................................................................................................... 20 

6.4.2 Inre och yttre motivation ................................................................................. 20 

6.4.3 Lärandemål och resultatmål ............................................................................ 21 

 

7 Diskussion ................................................................................ 22 
7.1 Metoddiskussion ................................................................................ 22 

7.2 Resultatdiskussion .............................................................................. 23 
7.2.1 Läraren ............................................................................................................ 23 

7.2.2 Kompetens ....................................................................................................... 25 

7.2.3 Delaktighet ...................................................................................................... 27 

7.3 Sammanfattning och slutsats .............................................................. 27 

7.4 Förslag till vidare forskning ............................................................... 28 
 

8 Referenser ................................................................................. 29 
8.1 Artiklar ............................................................................................... 29 

8.2 Litteratur ............................................................................................ 30 

8.3 Övrig litteratur ................................................................................... 30 
 

9 Bilaga ........................................................................................ 31



 

4 (35) 
 

1. Inledning 
 
Vi har valt att genomföra denna systematiska litteraturstudie med anledning av att vi under 
vår utbildning upplevt att det är väldigt lite variation i verksamheten under 
matematiklektionerna. Våra erfarenheter är att eleverna kan vara omotiverade till ämnet och 
de kan ha en negativ attityd till ämnet. Flera elever vi mött har även en förutbestämd tanke att 
de inte förstår eller kan matematik och de har helt enkelt ingen tilltro till sin egen 
förmåga.  Läroplanen (Skolverket, 2018) förtydligar att alla elever har olika förutsättningar 
eller behov och att undervisningen därför inte kan utformas lika för alla. Många lärare vi mött 
utgår i sin undervisning enbart från matematikboken. Vi upplever att undervisningen till 
största del utformas på samma sätt för alla elever och detta innebär att det inte blir en 
undervisning för alla. Vi har uppmärksammat att det finns elever som finner det motiverande 
med tyst räkning i boken, andra brinner för problemlösning i grupp och flera blir motiverade 
av utematematik. Med detta som bakgrund har vi valt att göra denna studie. Vi vill se om, och 
i så fall hur matematikundervisningen kan utformas för att alla elever utifrån sina behov kan 
få en positiv attityd och motivation till matematikämnet. Då kan matematikundervisningen bli 
likvärdig för alla och elevens individuella behov tillgodoses. 
 
Skolan ska främja elevernas utveckling och genom att utforma och bedriva en varierad 
undervisning som innehåller en mångfald av arbetsuppgifter, arbetsformer och ett varierande 
innehåll. Undervisningen i matematik ska utformas på ett sätt som gör att eleverna ges 
möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik. Undervisningen ska även leda till att 
eleverna vill och vågar använda sina matematiska kunskaper vid olika tillfällen och 
sammanhang (Skolverket, 2011). För att eleverna verkligen ska tillägna sig kunskaper samt 
vilja och våga använda sina matematiska förmågor, krävs det att de har en tilltro till den egna 
förmågan (Bandura, 1997). Denna systematiska litteraturstudie syftar att ta reda på vad som 
bidrar till att eleverna känner sig motiverade och hur de kan ha en positiv attityd gentemot 
matematikämnet. Att känna motivation och positiv attityd kan i sin tur kan leda till att 
eleverna tillägnar sig en tilltro till sin egen förmåga. 
 
I det inledande stycket beskriver vi våra upplevelser under våra dagar ute i verksamheten via 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och Verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar). Boaler 
(2011) skriver hur matematiken ofta har en traditionell prägling och förklarar att det kan 
upplevas av eleverna att de behöver lära sig en samling regler och metoder utantill. 
Undervisningen har ofta samma upplägg och mönster vilket kan leda till passivitet och 
ointresse av eleverna. Ofta inleder läraren med en genomgång och det kan följas av att 
eleverna själva ska arbeta i matematikböckerna under tystnad. Vidare menar Boaler (ibid) att 
matematiken som bedrivs i det tysta klassrummen ofta leder till att eleverna får en inställning 
till matematiken som otillgänglig och tråkig. Genomförandet av denna systematiska 
litteraturstudie syftar därför till att undersöka hur matematikundervisningen kan utformas så 
att den blir tillgänglig och lustfylld. 
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2. Syfte och frågeställning 
 
2.1 Syfte 
 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka hur undervisning i matematik 
kan utformas för att främja elevernas attityd och motivation till matematikämnet. 
 
2.2 Frågeställning 
 

• Hur utformas en matematikundervisning som leder till både ökad motivation och en 
positiv attityd för eleverna? 
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3. Bakgrund 
 
Yeager och Dweck (2012) skriver att det är vanligt att tro att intelligens är något som en 
person har eller inte har. När en elev undervisas i något den just nu inte förstår kan en känsla 
av att vara ointelligent eller dum befästas. Eleven kan också känna att deras intelligens och 
kunskap inför ett ämne är något de är begåvade med eller inte och att den är omöjlig att 
påverka. Boaler (2017) skriver att det finns en stereotyp bild på matematik, en föreställning 
att vissa har förmågan att förstå matematik och vissa har den inte. Ett uttryck som kan höras 
till vardags kan vara “jag är inte bra på matematik” eller “jag är ingen mattemänniska”. 
Genom traditioner i undervisningen förstärks denna föreställning och eleverna tror på riktigt 
att de är eller inte är kompetenta nog för mer avancerad matematik. Matematiken skiljer sig 
från andra ämnen på detta sätt menar Boaler (2017) och dessa normer gör att många kan tycka 
att ett traditionellt undervisningssätt är att föredra, kanske för att det alltid har varit så. 
Föräldrar, kollegor med fler kan tycka att de vet vad som är riktigt bra undervisning eller vad 
som är ett bra läromedel. Att undervisa på ett icke traditionellt sätt kan väcka uppmärksamhet 
och kanske inte alltid betraktas som något gott av omgivningen. Boaler betvivlar starkt 
föreställningen att det finns vissa som har eller inte har förmågan att lära sig matematik, och 
baserar detta på neurovetenskaplig forskning. Likaså gör Yeager och Dweck (2012), de 
skriver att gällande förmågan att prestera och förstå finns den hos i princip alla.  
  
Boaler (2011) anser att mycket av undervisningen och det som sker under 
matematiklektionerna inte är verklighetsanknuten matematik, vilket kan resultera i att 
eleverna inte förstår att matematiken är något de kan använda sig av i den egna vardagen. 
Eriksson, Helenius och Ryve (2018) skriver dock i sin artikel, baserat på resultatet från den 
senaste TIMSS-undersökningen, att verklighetsanknuten matematik kan ge sämre resultat än 
väntat. Studien de utgått ifrån har visat att elever som får för mycket vardagsanknuten 
matematik lär sig mindre matematik. Eriksson et al. (ibid) skriver att en orsak kan vara att 
eleverna inte känner igen den vardag som presenteras i matematikundervisningen, att 
utantillinlärningen går förlorad samt att matematikens olika delar inte kopplas samman utan 
står var och en för sig. Eriksson et al. (ibid) förklarar dock att den verklighetsanknutna 
matematiken kan vara bra om den utförs på bästa sätt, men att det sällan blir så. Då alla elever 
har olika verkligheter är det svårt att definiera vad som är bästa sätt, men ett bra sätt kan vara 
att utgå från en gemensam verklighet för klassen. En gemensam verklighet kan vara klassens 
utflykt till badhuset och därför utgå från den i diverse matematikaktiviteter. 
 
Petersen (2012) skriver hur kunskap lärs ut för att eleverna ska prestera bra på prov och det 
ger inte någon djupare förståelse.  Petersen (ibid) skriver även hon att skolan fortfarande till 
viss del ser ut idag som den gjorde förr, med katederundervisning och strikta teoretiska 
lektioner och där modellerna inte fångar elevernas intresse. Boaler (2011) skriver att eleverna 
drillas i rutinmässiga räkneövningar och lusten, intresset och motivationen till matematik dör. 
Vid prov finns risk att fokus hamnar på den kunskap som är enklast att mäta och inte på den 
kunskap som är väsentligast. 
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3.1 Begreppsdefinition 
Nedan kommer begreppen attityd och motivation beskrivas och förklaras.  
 
Elevernas motivation och attityd inför matematikundervisningen utvecklas tidigt och är starkt 
påverkat och kopplat till lärarens handling, beteende och attityd gentemot eleverna (Perry, 
2011). Perry skriver även att många lärare i de yngre åldrarna har en negativ attityd inför 
matematikämnet vilket påverkar lärarens undervisning för eleverna. Om läraren istället har en 
mer positiv attityd inför matematikämnet och undervisningen kommer läraren vara mer 
benägen att utveckla och skapa positiv attityd hos eleverna inför ämnet. 
 
3.1.1 Motivation 
Jenner (2004) förklarar att det inte finns någon entydig definition på begreppet motivation och 
att det finns flertalet motivationsfaktorer. Motivation är ingen egenskap som någon har eller 
inte har, utan motivation kan ses som en samling erfarenheter och beskrivs av Jenner (ibid) 
som en drivkraft för att nå ett mål och en känsla av kompetens. Hannula (2006) menar att 
motivation är viljan att göra något och undvika att göra något annat. Motivation innebär också 
att eleverna behöver ha ett intresse för aktiviteten samt en tilltro till den egna förmågan. 
 
För att eleverna ska vara motiverade till att lösa matematikuppgifter finns det flera aspekter 
att tänka på och förhålla sig till. Eleverna behöver veta varför uppgiften är viktig, de behöver 
vara tillräckligt uthålliga för att lösa uppgiften samt att de behöver känna frustration ifall de 
inte lyckas lösa uppgiften. Om dessa tre aspekter ryms inom eleverna bidrar det till att de blir 
mer motiverade att ta sig an och försöka lösa matematikuppgifterna (Hannula, 2006). Vidare 
menar Hannula att känslorna inför matematikuppgifterna är de viktigaste för motivationen, 
oavsett om det är positiva känslor (glädje, lättnad, intresse) eller negativa känslor (frustration, 
ilska, nedstämdhet) 
 
Motivation har flera gånger visat sig vara en bidragande faktor till att eleverna koncentrerar 
sig på sitt skolarbete och därmed presterar högre. Frånvaron av motivation har visat sig vara 
en faktor mot att elever inte känner sig engagerade och intresserade av ämnet vilket leder till 
att det blir sämre resultat i skolan (Oyelola Oyedeji, 2017) 
 
3.1.2 Attityd 
Definitionen av attityd förklaras ofta som en bestående inställning inför något som 
konstruerats genom individens egna erfarenheter. Attityder inför något har att göra med hur 
individen värderar företeelser, händelser och föremål och vad individen har för förförståelse 
inför det som komma skall. Det innebär även att individen kan ha olika uppfattningar om sig 
själv inför olika händelser (Petersen, 2012). 
 
Attityder ligger ofta till grund för våra värderingar som finns inom oss, som är osynliga för 
oss men tar sig uttryck i våra beteenden (ibid). Då många attityder och beteenden påverkas av 
den grupp vi tillhör, i detta sammanhang klassen, är det svårt att förändra sina attityder 
eftersom de bidragit till den sammanhållning som råder menar Peterson (ibid).  
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Positiv attityd 
Barn drivs ofta av nyfikenhet, de har ett naturligt intresse i att upptäcka saker samt att de både 
vill interagera med och förstå deras omgivning (Oyelola Oyedeji, 2017). När eleverna blir 
äldre lär de sig att framförallt matematikämnet ofta kopplas samman med slit snarare än 
glädje. De flesta elever har en positiv attityd inför matematikämnet när de börjar skolan men 
ju längre tid de går i skolan försämras deras attityd (ibid). Oyelola Oyedeji (ibid) menar att 
barn behöver en drivande kraft som leder till att de utvecklar en positiv attityd gentemot 
matematikämnet och lärandet av matematik. Motivationen är då den drivkraft som får 
eleverna att vilja lära sig och ta sig mot det önskade målet och på så sätt skapas en positiv 
attityd inför matematikämnet.  
 
Negativ attityd 
Om eleverna inte når upp till de förväntningar som ställs på dem påverkar det självförtroendet 
hos eleven samtidigt som det bidrar till att en negativ attityd gentemot matematikämnet byggs 
upp (Petersen, 2012). Negativ attityd inför matematikämnet kallar Vásquez-Colina, Gonzalez-
DeHass och Furner (2014) för matematikångest och menar att det kan skapa allvarliga hinder, 
svårigheter och besvär, speciellt för elever i de lägre åldrarna.  
 
Inställning 
Några av de grundläggande faktorerna för attityd är elevernas tro och uppfattning. Elevernas 
tro på sig själv kommer från den information och kunskap som de tidigare arbetat med och 
tillägnat sig. Samtidigt bildar eleverna sig en uppfattning och skapar en inställning till det 
tidigare arbetet och kunskaperna som de tar med sig mot det nya. Det innebär att elevernas 
inställning och attityd gentemot matematikämnet beror på de tidigare erfarenheterna och vad 
de har utvecklat under tiden de hittills arbetat med matematiken (Perry, 2011). 
 
Målinriktning 
Elevernas attityd kan påverkas beroende på vilken målinriktning (achievement goal) de har. 
De resultatinriktade eleverna anser ofta att deras misslyckande beror på deras brist på förmåga 
att klara uppgiften, medan de elever som har en bemästrande inriktning ofta anser att deras 
misslyckande beror på bristen på ansträngning (Perry, 2011).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel kommer de teorier och begrepp presenteras som använts som grund när 
litteraturen har analyserats. Med hjälp av dessa teorier har vi kunnat undersöka artiklarna och 
svara på frågeställningen i kommande resultat och analys. 
 
4.1 Self-efficacy 
 
Self-efficacy är ett begrepp som myntats av Albert Bandura (Bandura, 1997). Begreppet 
innebär individens tilltro till sin egen förmåga i en särskild situation. Bandura (ibid) menar att 
tilltro till sig själv och sin förmåga kan vara avgörande för hur någon tar sig an en uppgift, 
eller att en individ tar sig an en uppgift över huvud taget. Om tilltro finns till den egna 
förmågan inom det specifika området blir individen vanligtvis mer engagerad och lägger ner 
större möda att genomföra uppgiften. Om problem med en uppgift uppkommer kan detta lösas 
på ett annat sätt än om tilltron till förmågan inte finns där. Tilltro till sig själv och känslan av 
att ha förmågan att klara av olika situationer stärks genom att ta sig igenom svårigheter och 
utmaningar. Vid låg tilltro till den egna förmågan tillkommer ofta en känsla av oro och 
sårbarhet. Det finns flera saker som kan påverka den egna tilltron till förmågan, bland annat 
egna upplevelser av framgångar och motgångar, men även genom att observera andra. 
Bandura (ibid) påpekar också att barn presterar bättre ju högre tilltron är till den egna 
förmågan. Då vårt samhälle präglas av ett socialt samspel och våra liv dagligen interagerar 
med andras menar Bandura (ibid) att en kollektiv tilltro till förmåga kan uppnås. Styrkan i en 
familj, grupp, lag eller i en organisation kommer ur den kollektiva självförmågan där enade 
ansträngningar ger känslan av att klara av något och att tillsammans är människor starka. 
 
4.2 Self-determination theory 
 
I denna teori använder sig Deci och Ryan (2000a) av begreppen inre motivation och yttre 
motivation för att förklara varför motivation uppstår på olika sätt hos olika personer. Elever 
kan ibland uppvisa olika motivation inför olika uppgifter vilket innebär att eleverna styrs av 
olika faktorer och av inre och yttre motivation (ibid).  
  
4.2.1 Inre motivation 
Inre motivation definieras som en drivkraft inför något som eleverna är intresserade av och 
skulle utföra tack vare vilja (Deci & Ryan, 2000a). Inre motivation kommer ofta av sig själv 
när eleven har en tilltro till sin egen förmåga att utföra en uppgift. Den inre motivationen 
inom self-determination theory utgår ifrån att motivation grundas på tre grundläggande 
psykologiska behov, möjlighet att klara av en uppgift, kompetens, att kunna göra något på 
egen hand, självständighet och att vara tillsammans i ett sammanhang, delaktighet. 
 
Den inre motivationen är det som driver eleven att utföra en uppgift då eleven vill lära sig och 
utveckla sin kunskap snarare än att nå ett faktiskt mål. Eleven arbetar som resultat av intresse 
och nyfikenhet och tar sig an uppgifterna på grund av den glädje och tillfredsställelse det ger 
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för eleven (Herges, Duffield, Martin & Wageman, 2017; Oyelola Oyedeji, 2017; Deci & 
Ryan, 2000a). Inom skolans värld tenderar den inre motivationen vara stark i de yngre 
åldrarna men ju längre eleverna går i skolan, ju mer tar den yttre motivationen vid och blir 
mer framträdande (Deci & Ryan, 2000b). 
 
4.2.2 Yttre motivation 
Den yttre motivationen handlar om att motivationen kommer från externa omständigheter och 
en känsla av att eleven måste utföra en uppgift där eleven antingen vill undvika ett straff, få 
beröm för den utförda uppgiften eller en belöning (Deci & Ryan, 2000a; Deci & Ryan, 
2000b). Detta till skillnad mot inre motivation, där eleverna drivs av den inneboende känslan 
av att vilja göra något. Elever som drivs av den yttre motivationen utför ofta uppgifter för att 
nå ett visst betyg, de vill ha en belöning eller ser det som en tävling (Herges et al., 2017; Deci 
& Ryan, 2000b). 
 
4.3 Achievement goal theory 
 
Perry (2011) skriver att prestationsmål, achievement goal, kan ha två olika inriktningar, 
lärandeinriktad eller resultatinriktad.  
 
4.3.1 Lärandeinriktning 
Om elever har en lärandeinriktning innebär det att de verkligen vill lära sig innehållet och 
förstå det som de lär sig. Eleverna är intresserade av förståelsen, de vill utveckla sina 
färdigheter samt att de hela tiden vill bli bättre på det de gör (Chatzistamatiou, Dermitzaki, 
Efklides & Leondari, 2015). Eleverna når sina framgångar genom att anstränga sig (Perry, 
2011).  
 
4.3.2 Resultatinriktning 
Om eleverna är mer resultatinriktade är målet för dessa elever att nå exempelvis höga betyg 
eller att få något för sin insats. Att verkligen förstå innehållet är inte av lika stor vikt, utan 
resultatet är det viktiga för dessa elever (Perry, 2011). Elever som är resultatinriktade skapar 
själva ofta en oro eftersom bekräftelsen att eleven presterar är det väsentliga då de vill ha 
beröm för arbetet. Elever som är av denna inriktning ser det även som något viktigt att vara 
bättre än andra och försöker därför överträffa andra elever vilket även det leder till oro och 
stress (Chatzistamatiou et al., 2015). 
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5. Metod 
 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för att få fram det material och de data som vi 
byggt denna kvalitativa uppsats på och att den är kvalitativ innebär att tolkning och förståelse 
av de lästa texterna är i fokus. Denna uppsats är en systematisk litteraturstudie vilket innebär 
att det genomförs systematiska sökningar av litteratur, att artiklarna kritiskt granskas och 
därefter sammanställs inom det område som studien syftar till. Den systematiska 
litteraturstudien har som syfte att sammanställa tidigare studier och bör därför byggas på 
aktuell forskning. För att genomföra en systematisk litteraturstudie krävs det att det finns ett 
stort antal artiklar med tidigare forskning av bra kvalitet att tillgå eftersom slutsatser ska 
kunna dras och de frågeställningar undersökningen bygger på ska besvaras (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013). 
 
5.1 Insamlingsmetod 
 
Kvalitativa datainsamlingsmetoder kan vara av flera olika karaktärer och en variant är skrivna 
texter där orden är i fokus (Denscombe, 2018; Eriksson Barajas et al, 2013). Texterna som vi i 
denna systematiska litteraturstudie använder oss av hjälper oss att nå en djupare förståelse för 
ämnet precis som Eriksson Barajas et al. (2013) skriver. Databasen ERIC (Educational 
Resource Information Center) och SwePub har använts för att söka artiklar som är relevanta 
för denna uppsats. Dessa två databaser valdes eftersom det finns ett stort utbud av artiklar som 
kan anses vara av värde för denna systematiska litteraturstudie eftersom de innehåller de 
utvalda sökorden. Databaserna hittades med hjälp av bibliotekarie på universitetet. 
 
5.1.1 Databasen Eric 
Det har förekommit sökningar i databasen ERIC vid flera tillfällen. Vid de olika tillfällena har 
olika sökord använts och kombinerats för att söka fram artiklar som anses vara lämpliga att 
läsa och använda oss av i denna studie. I ERIC har det endast använts engelska sökord då 
detta är en bred databas där det förekommer olika språk, men framförallt och i huvudsak 
engelska artiklar (Eriksson Barajas et al., 2013).  
 
Vid den första sökningen användes sökorden motivation* attitude* mathematics*. Dessa 
valdes för att de fångar en helhet i det som hela studien syftar mot. Artiklarna begränsades 
med peer reviewed, full text samt att de skulle ha publicerats tidigast år 2000. Detta 
resulterade i 158 träffar. Det är relativt många träffar men flera titlar såg snabbt intressanta ut 
och därför lästes titlar på de första två sidorna av resultaten. Därefter lästes sex abstract från 
dessa, vilket resulterade i att tre artiklar valdes ut som referenser eftersom de ansågs kunna 
tillföra information till studien. 
 
Den andra sökningen började med att sökorden mathematics AND student motivation AND 
beliefs valdes ut. Därefter begränsades sökningen med peer reviewed och årtalen 2000-2018. 
Efter att detta gjorts resulterade det i 199 träffar. Av dessa träffar valdes det att läsa titlarna på 
de 40 första artiklarna av resultaten och välja ut de som hade en titel som var intressant för 
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studien. Av dessa lästa titlar valdes tre abstract ut att läsas och två artiklar valdes ut som 
referenser eftersom dessa ansågs kunna tillföra fakta till studien. 
 
Ytterligare en sökning gjordes i databasen och då användes sökorden student motivation AND 
math* AND elementary school. Även denna gång begränsades sökningen för att få en mer 
preciserad sökning. Begränsningarna gjordes till peer reviewed, full text samt att den tidigaste 
publiceringen skulle vara gjord år 2000. Detta resulterade i 32 träffar där alla titlar lästes för 
att se om det var av intresse. Av dessa titlar resulterade det i att ett abstract lästes då det 
ansågs kunna tillföra undersökningen relevant fakta. Därefter valdes sedan den artikeln ut som 
referens eftersom det kunde tillföra information till studien. 
 
Den fjärde och femte sökningen genomfördes med sökorden mindset* AND math* och 
motivation* math* self-efficacy* attitud*. Vid denna sökning valdes nya ord ut som 
preciserade sökningen mer. Self-efficacy och mindset är ord om vi stött på vid flera tillfällen 
samt att self-efficacy används som teori för att genomföra denna systematiska litteraturstudie. 
Båda sökningarna begränsades med peer reviewed och årtalen till tidigast publicerade år 
2000. Fulltext begränsades det även till i den femte sökningen. Den fjärde sökningen 
resulterade i 16 träffar och den femte sökningen resulterade i fem träffar. I båda sökningarna 
valdes en artikel ut som referens och tre respektive två abstract lästes då dessa ansågs kunna 
tillföra kvalitet till studien. 
 
Den sjätte sökningen gjordes för att mer information behövs om pygmalioneffekten. Därför 
valdes sökorden math* och pygmalion* ut. Detta resulterade i två stycken artiklar när årtalen 
begränsades enligt exklusionskriteriet, samt att artiklarna skulle vara granskade. Båda dessa 
abstract lästes men endast en artikel kunde väljas ut då den andra artikeln inte fanns att tillgå i 
full text. 
 
5.1.2 Databasen SwePub 
Sökningar har gjorts i SwePub vid ett flertal tillfällen för att få en överblick över vilka sökord 
och kriterier som fångar relevanta artiklar. När sökningarna har gjorts i SwePub har det 
använts svenska ord eftersom databasen rymmer svenska artiklar. För att veta vad som kan 
vara relevant har flera sammanfattningar, abstract, blivit lästa. Dessa översiktliga sökningar 
har bidragit till en större bild och förståelse för ämnet och igenkänning skapas för författare 
som återkommer i området. Efter detta har mer specifika sökningar gjorts vid olika tillfällen 
och vid dessa tillfällen har artiklar valts ut. I SwePub har två artiklar påträffats som inte är 
refereegranskade men som efter läsning ändå valts ut då de träffar rätt inom ämnet. 
 
Vid den första sökningen valdes sökorden matematik och motivation ut. Därefter begränsades 
sökningen till fritt online och övrigt vetenskapligt vilket resulterade i 48 träffar. Alla titlar av 
dessa träffar lästes och av dessa lästes fyra abstract då titeln ansågs kunna tillföra studien 
fakta och information. Av dessa abstract valdes en artikel ut som referens eftersom artikeln 
kunde tillföra information och fakta till studien.  
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Den andra sökningen började med att sökorden attityd*, motivation* och matematik* valdes 
ut. Därefter begränsades sökningen till refereegranskat och då blev resultatet två artiklar där 
båda abstracten lästes och en artikel valdes ut som referens eftersom den artikeln kunde 
tillföra fakta till studien. 
 
Vid den tredje sökningen i SwePub valdes sökorden matematik* lärande* och problem* ut. 
Sökningen begränsades med fritt online och övrigt vetenskapligt samt att det skulle vara 
publicerat tidigast år 2000. Sökningen resulterade i 51 träffar och titlarna på den första sidan 
av resultaten lästes. Av dessa titlar valdes de mest intressanta ut och då lästes tre abstract och 
av dessa valdes en ut som referens. Denna valdes på grund av att den ansågs kunna tillföra 
relevant information till studien. 
 
5.1.3 Övrig litteratur 
I denna studie berör vi även annan litteratur som inte ryms inom ramen för den systematiska 
litteraturstudien och sökschemat. Detta är litteratur som vi påträffat bland annat genom något 
som Eriksson Barajas et al. (2013) benämner som nominerat urval. Nominerat urval innebär 
att litteratur väljs ut genom att studera annan litteratur vi fått fram genom att läsa artiklar som 
ryms inom sökschemat. I och med detta upptäcks ny relevant information som tillägnats via 
källorna i de utvalda artiklarna. Det nominerade urvalet har använts i studien eftersom det 
styrker studien, är relevant data samt tillför studien fler infallsvinklar. Det innebär även att vi i 
flera fall ges möjlighet att gå tillbaka till ursprungskällan och minimerar andrahandskällor. De 
källor som är använda via ett nominerat urval är Deci och Ryan (2000a; 2000b), Lourdes 
Mata, Monteiro och Peixoto (2012) och Middleton och Spanias (1999). 
 
5.2 Kort presentation av artiklarna 
 
Boser, Ulrich., Wilhelm, Megan & Hanna, Robert. (2014) The Power of the Pygmalion 
Effect: Teachers' Expectations Strongly Predict College Completion. Center for 
American Progress.  
I denna studie undersöks och analyseras elevers skolresultat under en tioårsperiod. Studien är 
gjord med ett urval elever som för USA är representativt för landet. Resultaten visar 
effekterna av lärarens högt ställd förväntningar på eleverna.  
 
Chatzistamatiou, Mariza., Dermitzaki, Irini., Efklides Anastasia & Leondari, Angeliki. 
(2015) Motivational and affective determinants of self-regulatory strategy use in 
elementary school mathematics. Educational Psychology, 35(7), s 835-850. 
Denna artikel bygger på kvantitativa resultat från en studie gjord i Grekland med 344 elever i 
årskurs fem och sex. Studien syftade till att undersöka om elever kunde självreglera sig själva 
och vilken effekt det i så fall hade på motivation kring matematikämnet.  
 
Deci, Edward L. & Ryan, Richard M. (2000a). The “What” and “Why” of goal pursuits: 
human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), s 227-
268Studien utgår från både nutida- och tidigare forskning. Studien förklarar de tre fundament 
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som motivation vilar på inom self-determination theory. Betydelsen av mål och vilken typ av 
mål diskuteras. 
 
Deci, Edward L. & Ryan, Richard M. (2000b). Intrinsic and extrinsic motivations: 
classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54–
67. 
En studie med syftet att ta reda på hur motivation skapas. Samtida forskning och tidigare 
forskning kring inre och yttre motivation analyseras. Resultatet diskuteras och ger en bild av 
vad som behövs för att motivation ska uppstå. 
 
Hannula, Markku S. (2006) Motivation in Mathematics: Goals Reflected in Emotions. 
Educational Studies in Mathematics. 63(2), s 165-178 
Bakgrunden till studien är en tre år lång kvalitativ studie. Studien innehåller olika empiri, 
såsom klassrumsobservationer, enskilda- och gruppintervjuer samt intervjuer med lärare och 
föräldrar. Studien visar bland annat hur elevers känslor styr vilka mål med matematiken som 
sätts upp. 

Herges, Rebecca M., Duffield, Stacy., Martin, William & Wageman, Justin. (2017). 
Motivation and Achievement of Middle School Mathematics Students. The Mathematics 
Educator. 26 (1), s 83–106. 

En kvantitativ undersökning baserat på enkätsvar från 65 matematikstudenter i åldrarna 11-14 
år med syftet att undersöka hur motivationen korrelerar med andra faktorer och vad som 
påverkar dessa. Studien visar bland annat att elevers prestation korrelerar med glädjen inför 
ämnet. 

 
Lourdes Mata, Maria de., Monteiro, Vera. & Peixoto Francisco. (2012). Attitudes 
towards Mathematics: Effects of Individual, Motivational, and Social Support Factors. 
Journal for Research in Mathematics Education, 30, 65–88. 
Denna artikel bygger på hur olika faktorer och variabler kan påverka elevers attityd på 
matematikämnet. Forskningen är kvantitativt uppbyggd och ca 1700 elever från Portugal 
deltar i studien. 
 
Middleton, J. A., & Spanias, P. A., (1999). Motivation for achievement in mathematics: 
Findings, generalizations, and criticisms of the research. Journal for Research in 
Mathematics Education, 30, 65–88.En sammanfattande studie där syftet är att undersöka hur 
den matematiska motivationen hämmar eller underlättar den matematiska prestationen. Ett 
resultat som syns är att om eleverna upplever att de presterar inom matematikämnet ökar 
deras motivation och attityd inför ämnet. 
 
Oyelola Oyedeji, Samson. (2017). The Effects of Students’ Motivational Factors on their 
Attitudes toward Mathematics. International Journal of Evaluation and Research in 
Education (IJERE), 6(4), s 277-287. 
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En enkätstudie baserat på resultatet från 360 slumpvis utvalda studenter från 12 skolors svar 
där syftet var att undersöka studenters motivationsfaktorer och deras attityder kring 
matematikämnet. Studien visar inre motivation har samband med attityden gentemot ämnet. 
 
Palm, Torulf, Sullivan Hellgren, Jenny & Winberg, Mikael (2010). Elevers motivation i 
matematik. Nationellt centrum för matematikutveckling. 
En tematisk kvalitetsgranskning som skolinspektionen gjort på regeringens uppdrag. I studien 
granskas 41 kommunala och 6 fristående skolor från 43 kommuner. 132 lärare har intervjuats, 
det finns enkätresultat från 125 lärare, observationer från 130 lektioner samt enkätresultat från 
589 elever. Rapporten tar upp vad som verkar motiverande för elever och hur flertalet olika 
faktorer kan påverka motivationen. 
 
Perry, Christine A. (2011). Motivation and Attitude of Preservice Elementary Teachers 
towards Mathematics. School Science and Mathematics, 111(1), s. 2-10  
I denna undersökning deltar 384 studenter från en matematikutbildning. Studien beskriver hur 
olika målinriktning kan ha betydelse för elevernas lärande och resultat. Lärandemål och 
resultatmål kontra dess betydelse för den inre och yttre motivationen. 
 
Petersen, Ann-Louise. (2012). Matematik behöver också en berättelse: ett pedagogiskt 
ledarskap med fokus på elevens motivation. Acta Didactica Norge, 6(1), s 1-17 
Denna studie utgår från Mattitydprojektet som genomfördes läsåren 2008/2009 och som var 
en aktionsforskning, det vill säga, en forskning som bedrevs på plats i skolan för att kunna 
undersöka verkligheten direkt i praktiken. Studien baseras på intervjuer med fyra lärare som 
undervisar i sex klasser med totalt 124 elever, där syftet var att skapa ett helhetstänkande 
kring matematiken och skapa ett reflekterande lärande i skolan.   

Taflin, Eva. (2007) Matematikproblem i skolan – för att skapa tillfällen till lärande. 
Department of Mathematics and Mathematical Statistics, Umeå University 
Studien är en avhandling med fyra artiklar där de blivit sammanställda i samma dokument. 
Syftet med studien är att undersöka vad matematiska problem medför och vad de har för 
betydelse. Den första artikeln i studien är en systematisk litteraturstudie med fokus på att 
förklara matematiska begrepp. Den andra artikeln belyser tre olika matematiska problem och 
olika lösningsstrategier för dessa problem. I den tredje artikeln undersöker författaren fyra 
lärare och deras elever och hur de arbetar med olika matematiska idéer. Den fjärde artikeln i 
avhandlingen avser att belysa när under en lektion som lärandet sker samt vilka roller som 
finns i klassrummet. 
 
Vásquez-Colina, Maria D.,. Gonzalez-DeHass Alyssa R. & Furner, Joseph M. (2014). 
Achievement Goals, Motivation to Learn, and Mathematics Anxiety among Pre-Service 
Teachers. Journal of Research in Education, 24(1), s 38-52 
En undersökning baserat på flera frågeformulär från studenter. Studien syftar till att ta reda på 
vad som skapar matematikångest och hur det korrelerar med andra faktorer samt hur det kan 
övervinnas. 
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Yeager, David Scott, Dweck, Carol S. (2012). Mindsets that promote resilience: When 
students believe that personal characteristics can be developed. Educational Psychologist  
47(4).  
En litteraturstudie som undersöker hur skolarbetet påverkas om eleverna tror att de kan 
påverka och utveckla sina egna intellektuella förmågor och kvaliteter jämfört med om de tror 
att deras kvaliteter och förmågor är något som inte är påverkbart. 
 
5.3 Urval och avgränsning 
 
Vi har valt att i varje sökning i databaserna inkludera att alla artiklar ska ha publicerats 
tidigast år 2000 eftersom vi vill använda oss av aktuell forskning och inte bygga vår uppsats 
på otidsenlig forskning. Däremot har vi accepterat forskning från tidigare år än så när vi gått 
tillbaka till grundkällan men endast inkluderat artiklar mellan årtalen 2000-2018 då vi själva 
utfört sökningen. Vi har även valt att de flesta artiklar ska vara granskade, peer reviewed samt 
att alla artiklar ska vara skrivna på svenska eller engelska. Det sökord som alltid förekommer 
är varianter av matematik på både svenska och engelska för att fånga artiklar som behandlar 
ämnet. Vi har valt att exkludera material i denna litteraturstudie som inte är relevant för 
matematikämnet. Annat material vi har fått exkludera är de artiklar vi inte kunnat komma åt 
då de inte funnits i fulltext via databaserna. 
 
I många av de lästa artiklarna återkommer flera författare som referenser. Detta väcker 
nyfikenhet att läsa material från ursprungskällan och därför har utvalda referenser valts fram 
genom de lästa artiklarnas referenser och referenslistor. 
 
5.4 Etiska aspekter 
 
Vid systematiska litteraturstudier bör det vidtas en del övervägande angående etiska aspekter. 
Dessa övervägande bör göras vid både urvalet av litteratur samt vid presentationen av 
resultatet. Det innebär att den litteratur som används i studien bör vara granskad. Vidare 
innebär det också att allt resultat skall redovisas, oavsett vad resultatet säger. Alla texter som 
inkluderas i studien kommer även att redovisas (Eriksson Barajas et al., 2013). För att den 
kvalitativa forskningen ska vara trovärdig, ha validitet, ska andra forskare kunna gå tillbaka 
till källorna som hänvisas. Detta för att kunna kontrollera säkerheten i studien samt att de 
artiklar och källor som används grundas på empirisk data (Denscombe, 2018). Vidare skriver 
Denscombe att en kvalitativ forskning ska vara pålitlig. Det innebär att i så stor utsträckning 
som möjligt sträva efter att andra forskare ska kunna uppnå samma resultat om de utgår från 
samma material, resultatet ska kunna upprepas. I denna systematiska litteraturstudie har 
granskade artiklar använts för att följa de etiska råden och nå en god validitet och en god 
pålitlighet. 
 
5.5 Analysmetod 
 
Litteraturen har analyserats via innehållsanalys. För att få kännedom om all litteratur har 
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texterna blivit lästa och författarna till studien har fått inblick i vad de handlar om.. När fler 
texter har lästs syns mönster, likheter och skillnader mellan dem och då har det gjorts en 
ansats att i stort koda vilka teman som återkommer frekvent i texterna. Kategorierna i 
resultatet har valts utefter denna kodning och under analysen har det framkommit flera 
meningsbärande kategorier. De kategorier som växte fram under processen var läraren, 
kompetens och delaktighet. Dessa kategorier har under arbetets gång skiftat för att de kan ha 
blivit för stora eller för små eller inte rymt information som är relevant. Slutresultatet är 
meningsbärande kategorier som gör att sammanfattningar och slutsatser av alla artiklarna kan 
finnas med och att inte någon viktig information kontra syftet och frågeställning har gått om 
intet (Eriksson Barajas et al., 2013).  
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6. Resultat 
 
I detta avsnitt kommer den systematiska litteraturstudiens resultat att presenteras. 
Frågeställningen kommer att besvaras med hjälp av kategorier som uppstod när de valda 
artiklarna har lästs och granskats. 
 
6.1 Läraren 
 
Lärarens attityder, handlingar och beteende påverkar tidigt eleverna motivation och attityd 
inför matematikämnet (Perry, 2011). Om läraren har positiva eller negativa erfarenheter är det 
enligt Perry (2011) lätt att det speglar av sig på undervisningen och beteendet överförs på 
eleverna. På grund av detta menar Perry (ibid) att det är viktigt att läraren är medveten om 
sina tidigare erfarenheter så att läraren kan undervisa och skapa en klassrumsmiljö som stöttar 
och uppmuntrar eleverna att våga försöka så att det leder till att det skapas lärandemål snarare 
än resultatmål.  
 
6.1.1 Lärarens förväntningar 
Läraren har en viktig uppgift att skapa motivation för eleverna, sätta in matematikämnet i ett 
sammanhang samt att stärka elevernas självbild så att eleverna får en stark tilltro till sin egen 
förmåga (Petersen, 2012). Något som har en avgörande betydelse för elevernas motivation är 
lärarens förväntningar (Boser, Wilhelm & Robert, 2014; Taflin, 2007). Om läraren förväntar 
sig ett gott resultat och förmedlar detta till eleven är chansen hög för att resultatet blir som 
väntat. Detsamma gäller för motsatsen, om läraren inte förväntar sig goda resultat av eleverna 
är risken hög för att det då inte heller blir några goda resultat. Förväntningar från läraren till 
eleverna kan påverka beteendet och därmed skapa de resultat som förväntas (Petersen, 2012). 
I och med detta är det av stor vikt att läraren går in i mötet med eleverna med en positiv 
attityd och förväntar sig goda resultat eftersom det då kan bli en självuppfyllande profetia. 
Lärarens uppfattning, information och eventuella förutfattade meningar om eleverna har enligt 
Petersen (ibid) betydelse och grund för de förväntningar som förmedlas.  
 
För att eleverna ska prestera behöver det enligt Boser et al. (2014) finnas uttalade krav och 
förväntningar på dem. Detta är ett begrepp som inom skolans värld kallas för 
Pygmalioneffekten (ibid). Pygmalioneffekten innebär att läraren behöver förmedla positiva 
förväntningar på eleverna för att positiva resultat ska framstå. Enligt Boser et al. (2014) syns 
även effekter av högt ställda förväntningar långt senare, det finns samband till goda resultat i 
årskurs 4-6 och 7-9 om det funnits högt ställda förväntningar i årskurs 1-3. En annan aspekt 
att tänka på är hur läraren förmedlar sitt budskap till eleverna. Petersen (2012) menar att 
mottagandet av budskapet är det som spelar någon roll, inte hur många gånger budskapet 
sägs. Petersen (ibid) skriver även att läraren bör vara medveten om att avsändaren och 
mottagaren inte alltid har samma upplevelse av det som sägs.  
 
6.1.2 Lärarens attityd 
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Elever är enligt Perry (2011) ofta starkt påverkade av lärarens attityd, handlingar och 
beteende och det leder till att elevernas motivation och attityd inför matematikämnet 
utvecklas tidigt. Eleverna känner av hur läraren beter sig mot andra elever i klassen och på så 
sätt får eleverna information hur de själva ska agera (ibid). Eleverna vet vilka elever som 
läraren anser vara mer eller mindre duktiga och beter sig därefter på grund av detta. I och med 
detta leder det ofta till att eleverna blir motiverade om läraren förväntar sig att de ska vara det, 
samt att det förhåller sig likadant åt motsatt håll (ibid). 
 
Palm et al. (2010) och Deci och Ryan (2000a) skriver att om läraren har en egen negativ 
erfarenhet och negativ attityd till matematikämnet är det risk att läraren för över det på 
eleverna. Boser et al. (2014) skriver att läraren därför bör vara medveten om sitt 
förhållningssätt inför matematiken och reflekterar över den så att överförandet av negativ 
attityd inför matematikämnet kan undvikas. Boser et al. (2014) och Petersen (2012) skriver 
även att läraren bör se upp med förutfattade meningar kring eleverna om vem som kan lyckas 
i matematiken eller inte. Förutfattade meningar förs ofta över vid årskursöverlämningar lärare 
emellan eller kommer från förutfattade meningar kring elevernas sociala bakgrund.  
 
6.1.3 Lärarens ansvar 
Petersen (2012) skriver att lärarens roll i klassrummet är att få eleverna att förverkliga sina 
mål, göra eleverna motiverade till att prestera mer och högre samt att de ska få eleverna att 
trivas. Lärandeklimatet i klassrummet ska vara stöttande och ha en lärandeinriktning snarare 
än resultatinriktning skriver Perry (2011), då det bidrar till ett djupare lärande och en inre 
motivation. Perry skriver att eleverna i klassrummet ska vara motiverade och vilja lära sig och 
utveckla sina kunskaper, de ska inte drivas efter ett specifikt betyg eller resultat och det är 
lärarens ansvar att se till att detta uppfylls (ibid). Herges et al. (2017) skriver att det är 
riskabelt att grunda en undervisning på att tillfredsställa elevernas behov att beröm eller betyg 
eftersom det då finns risker i att det förväntade resultatet inte uppnås vilket kan leda till att 
motivationen försämras inför matematikämnet. Dessutom skriver Herges et al. att elever som 
bara drivs av yttre faktorer som betyg, beröm och resultat inte förbättrar sin matematiska 
prestation på sikt. Deci och Ryan (2000a) skriver att det är lärarens ansvar att bygga 
undervisningen på elevernas inre vilja och drivkraft så att undervisningen blir mest effektiv. 
 
Både Hannula (2006) och Middleton och Spanias (1999) menar att det finns tre generella 
aspekter som bidrar till att eleverna får en inre motivation till matematikämnet. Den ena 
aspekten är att eleverna blir kognitivt stimulerade av en aktivitet eller uppgift. Den andra 
aspekten innebär att eleverna uppfattar att de får bestämma uppgifterna själv och att 
uppgifterna är på en lagom svår och utmanande nivå. Den tredje aspekten innebär att eleverna 
gillar uppgiften, förstår syftet med den samt att de har en förmåga att klara av uppgiften 
(Hannula, 2006; Middleton & Spanias, 1999). Perry (2011) skriver att det är viktigt att läraren 
vet vad eleverna motiveras av så att läraren kan välja rätt typ av aktiviteter så att dessa tre 
aspekter stimuleras. 
 
6.1.4 Lärarens undervisning 
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Undervisningens innehåll bidrar till hur eleverna blir motiverade, vilket är en förutsättning för 
lärande menar Palm, Sullivan Hellgren och Winberg (2010). I och med detta behöver läraren 
vara medveten om både sin planering, hur genomförandet sker samt vilket läromedel och 
annat material läraren använder för den tänkta aktiviteten. Genom att bedriva undervisning 
där uppgifterna och aktiviteterna ligger på en elevnära nivå stimuleras elevernas motivation. 
Detta leder i sin tur till att eleverna kan bli mer engagerade i aktiviteterna och attityden till 
matematiken blir positiv (ibid). Taflin (2007) menar att läraren måste i lektionsplaneringen ge 
eleverna tillfällen och möjligheter till kommunikation och diskussion. Om läraren har planerat 
för detta kommer eleverna att ha större möjlighet att visa på kreativa lösningar vilket bidrar 
till att både motivationen och attityden kan stärkas.  
 
Taflin (2007) skriver att elever som arbetar med verklighetsanknuten matematik kan ha lättare 
att klara av uppgifterna än om de inte är verklighetsanknutna. Elevernas känsla av kompetens 
höjs dessutom samt att eleverna kan förstå syftet med matematiken på ett annat sätt när de ser 
att de kan ha nytta av den i det verkliga livet (ibid). Taflin skriver även att elever som arbetar 
med matematik i andra ämnen ofta kan lösa problem lättare i de andra ämnena. Detta beror 
ofta enligt Taflin på att eleverna inte vet att de faktiskt arbetar med matematik och inte 
behöver förhålla sig till förutfattade meningar om matematiken. Eleverna kan ha en svag 
tilltro till sin egen förmåga i matematikämnet men kan räkna i verkligheten.  
 
6.2 Kompetens 
 
Intelligens och inställning är påverkbart (Yeager & Dweck 2012). Genom ansträngning, hjälp 
från andra, tålamod och nya strategier kan eleverna se att utmaningar är något de kan 
övervinna med tiden. Studier visar enligt Herges et al. (2017) att elever som vet och tror på att 
intelligens är formbart genom ansträngning också presterar bättre. Självkänslan höjs av att 
lära sig att den egna utvecklingen har potential och kraft att utvecklas. Detta gör dem till 
motståndskraftiga individer som blir redo för livets många utmaningar (ibid).  
 
6.2.1 Tilltro till sin förmåga 
En av lärarens uppgifter är att förklara och engagera eleverna att se möjligheten att påverka 
den egna inställningen och kompetensen. Läraren ska vidare inom matematikämnet skapa en 
positiv attityd eftersom det i sin tur kan stärka elevens självbild och tilltro till sin egen 
förmåga (Petersen, 2012; Oyelola Oyedeji, 2017). När eleverna tror på sig själva och känner 
en glädje och lust inför uppgifterna blir resultatet bättre (Hannula, 2006; Herges et al., 2017). 
Kompetens kan skapas genom att ge uppgifter på rätt nivå och uppgifter som kan relateras till 
verkligheten. Rätt nivå behöver inte innebära att det är en uppgift som eleven snabbt kan lösa. 
Är uppgiften för lätt kan eleven bli uttråkad, likaså om den är alldeles för svår. Den ska kunna 
lösas av eleven men det kan gärna få ta lite tid (Deci & Ryan, 2000a). Om eleverna känner en 
frustration inför att inte kunna lösa en uppgift och därmed kämpar för att lösa uppgiften leder 
det till en ökad motivation (Hannula, 2006).  
 
Läraren kan skapa positiva förväntningar på sina elever genom att ge värdefull feedback och 
uppmuntran. (Deci & Ryan 2000a; 2000b). Värdefull feedback kan vara feedback om hur 
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eleven ska arbeta vidare för att nå ett givet mål och genom detta även ge eleven utmaningar 
som läraren vet att eleven klarar av så att uppmuntran kan ges skriver Deci och Ryan (2000b). 
När eleverna lyckas med sina uppgifter i matematik kan det bidra till att de når en högre tilltro 
till sin egen förmåga, får bättre självförtroende samt känner de sig kompetenta. Därmed kan 
matematiken bli roligare och eleverna känner sig motiverade inför matematikämnet. 
(Petersen, 2012). När arbetet blir lustfyllt och eleverna känner glädje inför ämnet kan det leda 
till att de vill arbeta hårt och prestera bättre skriver Petersen (ibid). 
 
Elever som drivs av en lärandeinriktning och har ett lärandemål i att förstå det innehåll som 
det arbetas med skapar ofta en positiv attityd vilket påverkar lärandet på det bästa sättet menar 
Perry (2011). Elever når framgång när de förstår att ansträngning krävs och på så sätt ökar 
deras kompetens så att de lär sig nya kunskaper. Perry (ibid) menar även att om eleverna drivs 
av enbart en resultatinriktning och strävar efter ett visst resultat eller betyg påverkas 
inlärningen negativt. De resultatinriktade eleverna tenderar att ha svårt att omsätta sin 
kunskaper i verkligheten vilket i slutändan leder till en negativ attityd inför matematikämnet 
(Perry, 2011; Vásquez-Colina et al., 2014). 

6.2.2 Elevernas attityd 
Lourdes Mata, Monteiro och Peixoto (2012) menar att det finns tre gruppfaktorer som har stor 
betydelse för elevernas attityder. Dessa faktorer är elevorienterade, skolorienterade och 
hemorienterade. Den elevorienterade faktorn innebär att elevernas attityd påverkas av deras 
matematiska prestation, deras ångest och oro inför ämnet, tilltro till sin förmåga, motivationen 
och deras egna erfarenheter i skolan. Den skolorienterade faktorn som påverkar elevernas 
attityd gäller undervisningsmaterialet, hur klassrummet är uppbyggt, ledningen i skolan, 
lärarens kunskaper och attityder och vilken stöttning eleverna får. Den hemorienterade faktorn 
innebär att elevernas attityder påverkas av vårdnadshavarnas attityder och förväntningar på 
skolan samt vilken utbildning vårdnadshavarna har (ibid). 
 
Elevernas attityder kan vara mer eller mindre positiva menar Lourdes Mata et al. (2012). När 
eleverna har en positiv attityd innebär det att deras känslor och beteende inför ämnet också 
blir positiva. Motsatsen till det är om eleverna har en negativ attityd inför ämnet. Då blir 
elevernas känslor och beteenden inför ämnet negativa (ibid). Vidare skriver Lourdes Mata et 
al. (ibid) att känslorna och beteendet inför ämnet kommer att påverka resultatet i ett ämne. 
Om eleverna har en negativ attityd gentemot matematikämnet kommer det sannolikt bli sämre 
resultat än om eleverna besitter en positiv attityd inför ämnet. På grund av detta menar 
Lourdes Mata et al. (ibid) att positiva attityder i matematikämnet är önskvärt eftersom det 
påverkar eleverna vilja och lust att lära sig och tillägna sig kunskaperna i matematik. 
 
6.3 Delaktighet 
 
Deci & Ryan (2000a; 2000b) menar att det är motiverande att känna självbestämmande, att 
vara delaktig i utformandet av undervisningen. Eleverna bör ges möjlighet till självständiga 
val när det är möjligt. De behöver få uppgifter som känns meningsfulla för dem och om 
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undervisningen är varierad är det också mycket värdefullt. Elevernas tankar och åsikter bör 
tas tillvara av en engagerad lärare eftersom en uppgift är att lära eleverna att kommunicera 
(Petersen, 2012).  

6.3.1 Valmöjligheter 
Deci och Ryan (2000a) skriver att eleverna bör ges valmöjligheter inför de uppgifter och 
aktiviteter som presenteras i undervisningen. Om undervisningen innehåller varierade 
uppgifter och aktiviteter kan eleverna bli motiverade och de kan känna att arbetet är 
meningsfullt och lustfyllt, därmed vill de arbeta och lösa uppgifterna. När eleverna får 
valmöjligheter i undervisningen och uppgifter som är anpassade leder det till att de känner sig 
delaktiga i undervisningen (ibid). 
 
6.3.2 Kommunikation 
Genom att använda uppgifter där eleverna får förklara, resonera och kommunicera matematik 
känner de delaktighet och de får också möjlighet att se olika lösningsstrategier (Petersen, 
2012). När eleverna förklarar sitt tankesätt och kommunicerar med någon annan person 
erbjuds både ett varierat sätt att arbeta med själva uppgiften samt att eleverna får en ännu 
djupare förståelse. Kommunikationen och diskussionerna bidrar ofta till ett positivt och 
socialt klassrumsklimat och även det bidrar till ett lustfyllt lärande. Eleverna lär av varandra 
och fungerar dessutom som resurser för varandra (Taflin, 2007). Däremot menar Petersen 
(2012), att det är viktigt att vara medveten om att mottagaren och avsändaren till 
kommunikationen inte alltid upplever det på samma sätt. Precis som inom pygmalioneffekten, 
som påverkar elevernas motivation i och med förväntningarna som ställs på eleverna, är det 
budskapet i det som sägs som är det väsentliga. 
 
6.4 Sammanfattande analys 
 
Nedan kommer resultatet av studien att analyseras med hjälp av de teoretiska bakgrunder som 
studien bygger på. Det tre teorierna, self-efficacy, self-determination theory och achievement 
goal theory hänger ihop eftersom de samspelar med varandra. Om du känner lust och glädje 
inför att arbeta med någonting är det större chans att du lyckas. När du lyckas föds en känsla 
av kompetens och tilltron till din förmåga, self-efficacy, stärks. När du genomför uppgiften på 
ett lyckat sätt når du goda resultat och kanske beröm eller höga betyg. I början kanske du 
enbart gör ett arbete för att nå goda resultat, du känner bara yttre motivation, self-
determination theory, eller resultatinriktning, achievement goal theory, men om du lyckas 
med arbetet och når dina resultat kan en tilltro till din förmåga stärkas, self-efficacy, och till 
nästa gång du gör en liknande uppgift kanske du även känner inre motivation, self-
determination theory, eftersom du ser ett syfte med uppgiften och då känns den lustfylld och 
meningsfull, du får ett lärandemål, achievement goal theory. 
 
Chatzistamatiou et al. (2015) förklarar att när eleverna ska ges alla förutsättningar för lärande 
behövs prestationsmål (achievement goal theory), tilltro till sin egen förmåga (self-efficacy) 
och att de känner inre motivation (self-determination theory) till att utföra en aktivitet. Enligt 
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Palm et al. (2010), Perry (2011) och Oyelola Oyedeji (2017) förhåller sig inre motivation sig 
till lärandemål i en korrelation, det ena leder till det andra. Om eleverna drivs av inre 
motivation skapar det ett lärandemål där kunskaperna är i fokus. Oyelola Oyedeji (2017) 
skriver även att den inre motivationen leder till en positiv attityd inför matematikämnet.  

6.4.1 Self-efficacy 
När eleverna känner att matematikämnet är lustfyllt och glädjande kan det bidra till att 
eleverna vill arbeta hårdare och prestera bättre. Detta stöds av begreppen self efficacy 
(Bandura 1997) eftersom begreppen handlar om elevens tilltro till sin förmåga och att 
kompetens föds när eleven får uppleva och känna sig kompetenta. 
 
Under flera av resultatets kategorier återkommer vikten av den egna tilltron till sin förmåga, 
self-efficacy. Petersen (2012) tillsammans med Boser et al. (2014) och Taflin (2007) skriver 
om lärarens roll att stärka elevernas självbild för att öka deras tilltro till sin förmåga genom de 
förväntningar som ställs. Läraren har även till uppgift att engagera eleverna till att kunna 
förändra sin egen inställning och kompetens via den egna tilltron till sin förmåga skriver både 
Petersen (2012) och Oyelola Oyedeji (2017). Läraren bör dessutom enligt både Petersen 
(2012) och Deci och Ryan (2000a, 2000b) ge eleverna uppgifter som ligger på en elevnära 
nivå för att eleverna ska lyckas med dem. Därmed ökar även det elevernas tilltro till sin egen 
förmåga. Taflin (2007) påpekar däremot att tilltron till den egna förmågan kan vara svag i 
matematikämnet då uppgifterna kan upplevas svåra. Hannula (2006) och Middleton och 
Spanias (1999) tillsammans med Perry lyfter aspekten av att läraren därför behöver tydliggöra 
syftet med uppgiften samt se till att eleverna känner kompetens att utföra uppgiften så att 
tilltron till sin förmåga skapas och stärks.  Då tillkommer även ett större engagemang och 
eleverna känner att de vill lägga mer kraft och energi på sitt arbete (Deci & Ryan, 2000a). 
Dessutom skriver Lourdes Mata et al. (2012) att elevernas attityd dessutom påverkas av den 
egna tilltron till sin egen förmåga. 
 
6.4.2 Inre och yttre motivation 
Petersens (2012) resultat visar att inom matematikämnet har läraren till uppgift att skapa en 
positiv attityd för eleverna eftersom det i sin tur kan leda till att elevernas självbild och tilltro 
till den egna förmågan stärks. När eleverna har en tilltro till den egna förmågan skapas det en 
inre motivation. Denna aspekt kopplas till motivationsfaktorer enligt självbestämmandeteorin, 
self-determination theory (Deci & Ryan 2000a) där en av aspekterna är att eleverna finner det 
motiverande att känna kompetens och delaktighet. 
 
Uppgifterna har en betydelse för den inre motivationen visar resultatet. Uppgifterna ska vara 
lustfyllda, spännande, ligga på en elevnära nivå, möjlighet att utföra uppgiften samt präglas av 
att det finns en valmöjlighet kring dessa och att de kan engagera eleverna. Om dessa kriterier 
uppfylls skriver Hannula (2006), Deci och Ryan (2000a) och Middleton och Spanias (1999) 
att den inre motivationen stärks. Perry (2011) skriver att det är upp till läraren att veta vilka 
uppgifter och aktiviteter som ska finnas i undervisningen för att nå detta. 
 



24 (35) 
 

Deci & Ryan (2000a) skriver att undervisningen bör byggas främst på ett samspel mellan den 
inre motivationen och den yttre motivationen men att skolan idag tenderar att bygga på den 
yttre motivationen. Detta i och med att många elever ofta drivs av en vilja att nå ett resultat, 
betyg eller beröm (ibid).  Resultatet visar att om undervisningen främst bygger på den yttre 
motivationen riskerar undervisningen att inte bidra till ökade matematikkunskaper på sikt 
eftersom det inte finns en inneboende vilja att faktiskt förstå det som lärs ut skriver Herges et 
al. (2017). 
 
6.4.3 Lärandemål och resultatmål 
Resultatet pekar på att elevernas prestationsmål, achievement goal, kan påverka deras tilltro 
sin egen förmåga, deras self efficacy. Resultatet visar att när eleverna förstår uppgifternas 
betydelse skapas ett lustfyllt lärande skriver Chatzistamatiou et al. (2015) och Petersen, 
(2012).  
 
Perry (2011) skriver att undervisningen ska grundas på att skapa en lärandeinriktning för 
eleverna snarare än en resultatinriktning, achievement goal theory. Perry förtydligar att en 
stöttande klassrumsmiljö bidrar till att lärandemål och inre motivation skapa snarare än 
resultatmål och yttre motivation. Attityden inför matematikämnet visar sig även ha en 
koppling till elevernas prestationsmål, achievement goal, vilket skrivs av både Vásquez-
Colina et al. (2014) och Perry (2011).   
 
Resultatet pekar via Perry (2011) på att elever främst når framgång i matematikämnet när de 
drivs av viljan att anstränga sig för att nå nya kunskaper och har ett lärandemål. Både Perry 
och Vasquez-Colina et al. (2014) skriver att de elever som däremot drivs främst av resultatmål 
får en negativ påverkan på inlärningen i matematik då dessa elever kan ha svårt att omsätta 
kunskaperna och dra nytta av dem i det verkliga livet. 
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7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet att diskutera utifrån de kategorier som resultatet 
presenterades. Metoden som används i denna studie kommer också att diskuteras. 

7.1 Metoddiskussion  
Metoden som använts för att genomföra denna systematiska litteraturstudie är att granska och 
sammanfatta artiklar som kan tillföra studien fakta och information som leder till att syftet 
och frågeställningarna kan besvaras. Anledningen till att en systematisk litteraturstudie 
genomfördes framför en empirisk undersökning ligger till grund att författarna till denna 
litteraturstudie ansåg det mer relevant att sätta sig in i ämnet och begreppen på ett djupare 
plan innan en eventuell empirisk undersökning kan bedrivas.  
 
Databaserna som använts i den här systematiska litteraturstudien valdes ut med hjälp av 
bibliotekarie på universitetsbiblioteket i samband med att sökhjälp även bokades. Databasen 
ERIC valdes ut eftersom den har ett mycket stort register vilket i sin tur innebar att det fanns 
ett stort utbud av artiklar som berörde det valda ämnet. Databasen SwePub valdes ut eftersom 
den har tillgång till svenska artiklar och även den ett stort register.  
 
I denna systematiska litteraturstudie har det lagts mycket tid på att göra diverse sökningar i 
databaserna där hänsyn har tagits till de inkluderings- och exkluderingskriterier som studien 
bygger på. Vid de första sökningarna blev det förhållandevis många träffar (158 st, 71 st och 
199st) där endast ett fåtal abstract lästes på grund av att det inte ansågs tidseffektivt att läsa 
igenom alla. För att effektivisera sökningarna kunde ytterligare sökord ha lagts till så att 
antalet träffar hade minskat och sökningarna hade smalnat av. Däremot gjordes inte detta 
vilket kunde ha lett till att ytterligare relevanta och slagkraftiga artiklar kunde ha använts. 
Detta kan eventuellt ses som en svaghet med studien eftersom sökningarna är något vida och 
inte så precisa. 
 
Sökorden som använts i denna systematiska litteraturstudie syftar mot att hitta artiklar som 
syftar till att ta reda på vad som gynnar motivationen och som leder till positiv attityd. 
Sökorden som använts är främst framtagna för att få svar på detta däremot hade det kunnat 
användas fler sökord som kompletterade sökningarna så att fler artiklar med motsatt effekt på 
motivationen och attityden hade kunnat lyftas fram. Detta kan vara att tänka på för framtida 
studier. 
 
En del artiklar vi kom över gick inte att läsas i fulltext på internet utan behövdes beställas för 
att kunna läsas. Alla sådana artiklar valdes bort av både tidsmässiga och ekonomiska skäl. 
Dessa artiklar hade kanske kunnat tillföra studien relevant fakta och information men det 
ansågs inte möjligt för denna studie. Vid några sökningar där resultatet blev många artiklar 
valdes det bara att läsas ett begränsat antal titlar på artiklarna. Detta därför att det inte ansågs 
tidseffektivt att läsa alla titlar. I och med detta är det en risk att flera relevanta artiklar som 
kunde ha tillfört studien relevans och fakta sållades bort. För att minimera riskerna att 
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relevanta artiklar blev bortsållade hade det varit bättre att effektivisera sökorden så att 
träffarna hade blivit färre och mer träffsäkra gentemot ämnet. 
 
7.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskutera utifrån de kategorier som resultatet 
presenterades via innehållsanalysen.  

7.2.1 Läraren 
Precis som Perry (2011) skriver påverkar lärarens beteende, attityd och handling elevernas 
motivation och inställning till matematik. Om läraren har egna negativa erfarenheter av 
matematik som ämne kan det överföras på eleverna. Som resultatet i denna studie visar är det 
lärarens förväntningar, tilltro till sin egen förmåga och varierade uppgifter på rätt nivå som 
behövs för att elever ska känna sig motiverade till ämnet. (Deci & Ryan, 2000a; Palm et al., 
2010) Om läraren själv inte har undervisats med dessa faktorer som grund under sin egen 
skolgång kan risken finnas att läraren inte alls har några positiva känslor inför matematik. Om 
läraren inte är observant och reflekterar över sitt förhållningssätt kan den förmedla en negativ 
attityd till sina elever. Boser (2014) menare vidare att läraren inte ska ha förutfattade 
meningar om vem som kan lyckas eller inte. Förutbestämda tankar om eleverna är något som 
läraren lätt kan ha då dessa kan födas vid överlämning från en årskurs till en annan eller 
lärarens egna förutfattade meningar kring eleven som kan ha sitt ursprung ur elevens sociala 
bakgrund med mera. En uppmuntrande, tillåtande, stöttande klassrumsmiljö främjar att 
eleverna försöker och lärande hamnar i fokus och inte prestation (Perry, 2011). Det kan vara 
svårt att prioritera arbete som främjar klassrumsklimatet samtidigt som eleverna arbetar att nå 
kunskapsmålen. Det optimala hade varit att kunna kombinera dessa två. I förskoleklass finns 
det inga kunskapskrav och där finns ett utmärkt tillfälle att arbeta mycket med relationer och 
klassrumsklimat för att under vidare årskursen dra nytta av detta och göra övningar som 
underhåller trivseln om det finns en bra grund sedan innan. 
 
Det är oerhört viktigt att ha höga förväntningar på alla elever (Petersen, 2012). 
Förväntningarna kan skapa beteende därefter, det vill säga att högt ställda förväntningar ofta 
skapar aktiva och motiverade elever som vill lära och lågt ställda förväntningar kan ge elever 
som inte gör någonting eftersom det ändå inte förväntas någonting av dem (Boser et al, 2014, 
Petersen, 2012). Förväntningar och krav behöver vara tydligt uttalade och eleven behöver 
förstå dem för att kunna svara upp till dem (Petersen, 2012). Pygmalioneffekten beskriver hur 
högt ställda mål och förväntningar vanligtvis uppfyller sig själva, (Boser et al. 2014). 
Effekterna av dessa förväntningar påverkar eleverna under hela deras skoltid och läraren har 
ett stort ansvar att förmedla dessa (Boser, 2014). Eleverna känner också tydligt av om det 
finns skillnader hur de alla behandlas av läraren i klassrummet och de finner sina roller och 
beteenden utefter det (Perry, 2011).  

Det är lärarens roll att i klassrummet få eleverna att nå och förverkliga sina mål menar 
Petersen (2012). Jenner (2004) skriver att elevernas motivation kan påverkas av hur lång väg 
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det är till målet vilket i sin tur innebär att det är av vikt att läraren arbetar med kortsiktiga 
delmål för eleverna. Genom att delmålen synliggörs och klart uttrycks är det lättare för 
eleverna att uppnå dem samt att det i sin tur då blir enklare att formulera högre mål vartefter 
så att det slutgiltiga målet nås för eleverna. Det blir fler framsteg att räkna och fokusera på 
och sträckan till målen upplevs kortare (Jenner, 2004). I och med detta krävs det att målen och 
uppgifterna som sätts upp för eleverna är realistiska. Om eleverna upplever att uppgifterna de 
arbetat med är alldeles för enkla och utan utmaning och lärare öser beröm över eleven att den 
åstadkommit ett gott resultat kan eleverna känna att läraren ger ett falskt beröm. Om eleverna 
ges för enkla eller för avancerade uppgifter har det ingen effekt på deras motivation då 
eleverna inte upplever att de har lyckats eller misslyckats med uppgiften (Jenner, 2004). Det 
är därför av vikt att uppgifterna ligger på en för eleven bra nivå så att läraren kan minimera 
riskerna att kommunikationen får en negativ verkan för eleverna.  Läraren behöver verkligen 
känna alla elever väl och kontinuerligt följa deras kunskapsutveckling för att kunna sätta upp 
individuella mål som är perfekta för varje individ. Alla utvecklas i olika takt och mer eller 
mindre i perioder därför kan det ses som utmanande för läraren att verkligen hitta rätt nivå 
löpande under läsåret. Om en uppgift har flera olika nivåer kan alla elever arbeta med samma 
uppgift men välja den nivå som passar dem bäst.  
 
För att matematiken ska bli motiverande för många elever krävs det att ämnet sätts in i ett 
sammanhang (Petersen, 2012). För att få matematiken att hamna i ett sammanhang kan det 
vara klokt att arbeta med verklighetsanknuten matematik. När matematiken blir 
verklighetsanknuten skapar det förutsättningar för kommunikation vilket leder till att eleverna 
även får nya perspektiv och synsätt på matematiken (Taflin, 2007). När matematiken blir 
verklighetsanknuten får eleverna förståelse för att matematiken kan användas, och används, i 
det verkliga livet (ibid). Detta leder i sin tur även det till att motivationen stärks och eleverna 
får en inre motivation till ämnet, eftersom de förstår att lärandet har betydelse för 
verkligheten. När matematiken knyter an till det verkliga livet får eleverna se att matematiken 
är levande och användbar i många olika sammanhang och inte något som redan är klart och 
bara behöver memoreras (ibid). 

Eriksson et al. (2018) menar däremot att elever som arbetar mest med verklighets- och 
vardagsanknuten matematik presterar sämre. De elever som arbetar med utantillinlärning och 
med fler lärarledda genomgångar samt mindre med verklighetsanknuten matematik presterar 
bättre enligt den senaste TIMSS-rapporten skriver Eriksson et al. (2018). Eriksson et al. 
menar att detta beror på att det vardagliga ofta får ett för stort inflytande på matematikämnet 
så att de specifika ämneskunskaperna går förlorade. Problemet med detta blir då att tidigare 
forskning som denna systematiska litteraturstudie bygger på visar att eleverna presterar bättre 
när matematik är mer verklighetsanknuten men att nya rön säger att det inte alls är på detta 
sätt. Eriksson et al. (2018) skriver dock att den verklighetsanknutna matematiken kan vara 
effektiv men att den i så fall behöver bedrivas på rätt sätt. Det är svårt att dra en generell 
slutsats kring vad som specifikt är rätt sätt, utan det krävs snarare att läraren är påläst, kunnig 
inom ämnet, känner sina elever och på så sätt kan lyckas bedriva en undervisning som ligger 
på en elevnära nivå med verklighetsanknytning.  
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Det kan ses som utmanande för läraren att följa med aktuell forskning vid sidan av all 
undervisning. Tillsynes kan också forskningen vara motsägelsefull. Det visar än en gång att 
inte slutsatser kan dras som är svarta och vita utan egna reflektioner och uppföljningar behövs 
för att se att elever och lärare är på rätt spår. Det som fungerar för den ena eleven kanske inte 
fungerar för någon annan och troligen finns det lektioner som inte tillför alla elever något av 
värde. En lärare som känner sina elever borde verkligen kunna hitta vad som är 
verklighetsanknuten matematik för just den gruppen. Läraren kan hänvisa till något de har 
gjort tillsammans för att veta att alla har varit med om just den upplevelsen. Verklighet för ett 
barn och en vuxen skiljer sig åt och även mellan barn och mellan vuxna.  Läraren behöver 
förstå och sätta sig in i hur och var eleverna har sin verklighet. 
 
För att ge eleverna möjlighet att utveckla en positiv attityd och inställning till matematiken 
menar Boaler (2017) att läraren i undervisningen kan ställa utmanande frågor, uppmuntra och 
förvänta sig olika typer av svar och varierade representationer. Via att utmana elevernas 
nyfikenhet och ge komplexa uppgifter i proportion till elevernas kunskap kan motivationen 
öka. Läraren kan hjälpa eleverna att lösa problemen genom att ställa stimulerande frågor och 
detta kan i sin tur väcka intresse och ge eleverna redskap till självständigt tänkande och 
resonemang som de kan använda sig av framöver.  
 
Eftersom det finns normer inom matematikämnet kan det vara svårt att gå utanför boxen och 
göra något nytt. Det tar tid både tid att planera lektioner själv och det kan kännas ensamt att 
sticka ut och göra någonting annat när alla andra använder mattebok och följer 
lärarhandledningen till den. Här känns det viktigt att ha bra relationer på arbetsplatsen och att 
det finns flera som fortbildar sig och är öppna för nya idéer. En arbetsplats där arbetslagen 
hjälper och stöttar varandra. Alla behöver inte uppfinna nya lektioner och arbetssätt. Genom 
att diskutera i arbetslagen och följa olika lärarsidor på sociala medier är det lättare att få 
inspiration av andra som redan testat olika strategier. Nya arbetssätt tar tid att lära och få in, 
men det är betydelsefullt att våga fortsätta så att eleverna till slut får en rutin. Då vet de hur de 
ska gå tillväga vid en gruppdiskussion, eller när de ska förklara hur de har gjort och varför, 
hur de förväntas arbeta på en exempelvis en utelektion. Det kanske blir kaotiskt första gången, 
men övning ger färdighet. Att som lärare räcka till i en hel klass och att hinna svara på allas 
frågor kan vara utmanande. Det kan ta tid att hjälpa en elev med en uppgift och samtidigt låta 
eleven tänka själv och inte som lärare ge alltför ledande svar. Detta kan skapa en stressad 
situation och läraren kan ibland då ge svar för att snabbare komma fram att hjälpa nästa elev. 
Elever kan även hjälpa varandra, när de får förklara för någon annan befäster de sin kunskap 
och det blir ett metakognitivt lärande att synliggöra sitt eget tankesätt.  

7.2.2 Kompetens 
Det som via Boalers (2017) forskning och studier visar sig avgörande för att lyckas och 
utveckla ett mer avancerat tänkande i matematik är elevernas inställning eller mindset. 
Erfarenheter hemifrån, i samhället och i skolan påverkar vår inställning och det gör att vi kan 
utveckla ett statiskt eller dynamiskt mindset. Om någon känner eller tror att den inte besitter 
förmågan att vara bra i matematik utvecklar den personen ett statiskt mindset. Om en person 
istället har en inställning att det går att arbeta sig till goda kunskaper i matematik och också 



29 (35) 
 

bemöts och undervisas på ett sätt uppnås ett dynamiskt mindset. Något som också påverkar 
vår inställning är hur vi ser på misstag. Används misslyckandet som en källa till lärande 
utvecklas vi tack vare att något går fel (ibid).  
 
Vásquez-Colina et al. (2014) skriver att eleverna kan känna en oro inför matematiken och att 
det kan påverka deras självförtroende, prestation och kompetens. Enligt Vásquez-Colina et al. 
finns det många anledningar till varför eleverna kan känna oro inför sin kompetens i 
matematiken. Det kan bero på otydliga instruktioner från läraren, läroboken kan vara svår att 
förstå, eleverna kan sakna förståelse för uppgiften i sig samt att eleverna kan sakna de 
strategier som behövs för att genomföra en uppgift eller aktivitet. Många elever skyller enligt 
Vásquez-Colina et al. sina matematiska misslyckanden på brist av matematiskt tänkande, 
dåligt minne eller kompetens medan det i själva verket finns helt andra anledningar till varför 
personen inte får känna sig kompetent inom matematik (ibid). Då oro och dålig självkänsla i 
matematik kan ha sitt ursprung från flertalet olika aspekter innebär det att hur optimalt än 
läraren undervisar så kan det finnas elever som ändå har bristande motivation och låg tilltro 
till sin förmåga. Det kan vara lättare att umgås och undervisa vissa elever än andra men det 
får inte göra någon skillnad. Det är därför oerhört viktigt att syna sig själv som lärare, se och 
begrunda sina egna val och tankar för att därmed göra medvetna val och handlingar och se att 
du behandlar alla lika och tror på dem allihop. 

Eftersom den yttre motivationen inte påverkar elevernas prestation i matematik på längre sikt 
behöver uppgifterna i matematik grunda sig på den inre motivationen. Eleverna behöver vara 
intresserade av att lösa uppgifterna för att lära sig och tillägna sig kunskaperna (Herges et al., 
2017; Deci & Ryan, 2000a). Elevernas lärande och tillägnande av kunskaper förenklas när 
lärandesituationerna, aktiviteterna och uppgifterna känns intressanta, roliga och eleverna har 
ett mål att uppnå (Palm et al., 2010). Motivationen stärks när uppgifterna ligger på en 
elevnära nivå och därför bör undervisningen bedrivas genom att alltid ha uppgifter som ligger 
på den nivån (ibid). Palm et al. (2010) menar dock att det är svårt att uppnå att varje lärtillfälle 
och lärandesituation är intressant, spännande och rolig för alla elever varje dag. Den inre 
motivationen är av stor betydelse för elevernas prestation, däremot är det också viktigt att 
eleverna ibland får anstränga sig, göra sitt bästa och arbeta med något som även ibland inte är 
roligt eller spännande för att uppnå bra läranderesultat (ibid). Det krävs en balans där det 
elevnära, det spännande och den inre motivationen blandas med känslan av att anstränga sig 
och försöka även i motgång också lönar sig. En varierad undervisning är därför optimal för att 
lärande ska uppstå. Matematik är ofta målstyrt och resultatinriktat. Därmed blir det yttre 
motivationsfaktorer som dominerar och inte elevens inre motivation. Det kan bero på att det 
finns en press vad som ska hinnas med och vad eleverna ska uppnå enligt kunskapskraven. 
Att befästa kunskaper är då inte centrum, det är bara fokus på resultatet. Det finns många 
olika läromedel i matematik och flera kan vara bra, men ofta går det för snabbt om man följer 
lärarhandledningen. Om eleverna får arbeta med samma uppgifter men på många olika sätt 
utanför boken kan förståelsen befästas innan nästa kapitel med nya utmaningar presenteras. 
Eleverna får förståelse ger det i sin tur självförtroende och känsla av kompetens. 
 
7.2.3 Delaktighet  
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Resultatet visar att eleverna känner sig delaktiga i undervisningen när de ges möjlighet att 
påverka uppgifterna och har valmöjligheter kring undervisningen (Deci & Ryan, 2000a). 
Petersen (2012) skriver att eleverna dessutom känner delaktighet när de får möjlighet att 
kommunicera, förklara och resonera kring matematiken och uppgifterna.  

För att få eleverna att bli motiverade och få en positiv attityd inför matematikämnet visar 
resultatet att det är en god idé att låta eleverna få valmöjligheter kring sina uppgifter (Deci & 
Ryan, 2000a). Det innebär att undervisningen bör bygga på detta för att eleverna ska nå goda 
resultat. Om eleverna får arbeta utefter sina egna valmöjligheter och väljer uppgifter för att 
enbart nå ett gott resultat, resultatmål, och det trots allt uteblir ett gott resultat, är det en stor 
risk att elevernas motivation försämras då. Detta eftersom undervisningen då bygger på den 
yttre motivationen och inte den inre (ibid). Läraren har härmed ett stort ansvar att ge eleverna 
valmöjligheter i undervisningen men ändå grunda det på det inneboende intresset, den inre 
drivkraften så att den inre motivationen stärks så att det i sin tur leder till att eleverna 
anammar en positiv attityd inför ämnet (ibid).  

Återigen är det viktigt med ett bra klassrumsklimat där eleverna är vana att få kommunicera 
och ge förslag till undervisningen samt lyssna på och respektera varandras åsikter. De 
kommer att få rutin och igenkänning på de arbetssätt som används och väljer läraren att arbeta 
på detta sätt i alla ämnen blir det troligen naturligt för eleverna att komma med idéer och 
tankar som tillför många bra uppslag till planeringen. Att ge valmöjligheter innebär 
förmodligen mer planering av läraren då det ska erbjudas många olika alternativ och nivåer. 
Kanske är det av tidsbrist som dessa många nivåer och möjligheter inte syns så ofta. En del 
elever kanske kan bli oroliga när det finns val att göra, valen kan försvåra för dem och att de 
inte startar sitt arbete på grund av detta. Ännu en gång får läraren använda sin relation, 
kunskap och erfarenhet av sina elever för att kunna möta upp eleverna på bästa sätt och stötta 
i det som är nödvändigt.  

7.3 Sammanfattning och slutsats 

Baserat på resultatet från denna systematiska litteraturstudie kan författarna dra slutsatsen att 
det som bidrar till elevernas motivation beror på om eleverna styrs av viljan att tillägna sig 
kunskaper och få en förståelse för ämnet, lärandemål eller om eleverna styrs av viljan att få ett 
gott resultat, betyg eller beröm, resultatmål. Om eleverna drivs av lärandemål skapas det en 
inre motivation och en inneboende vilja att arbeta med matematikämnet. Om eleverna 
däremot drivs av ett resultatmål skapar de en yttre motivation som i längden kan påverka 
matematikinlärningen negativt då kunskaperna blir svårare att omsätta i verkligheten. För att 
skapa en undervisning som gynnar och skapar den inre motivationen bör därför 
undervisningen läggas upp på ett sådant sätt att elevernas mål är realistiska och möjliga att nå. 
Uppgifterna i matematiken ska vara elevnära så att eleverna förstår uppgifterna samt att de 
ska få möjlighet att påverka uppgifterna och ges en valmöjlighet så långt det är möjligt. 
Dessutom ska eleverna ges möjlighet att kommunicera matematik så att de får reflektera och 
analysera matematik under inlärningen. Genom att läraren har en tilltro till elevernas förmåga 
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kan läraren skapa en positiv attityd och en ökad motivation för eleverna inom 
matematikämnet. Författarna drar slutsatsen att en varierad undervisning i kombination med 
tilltro till elevernas förmåga är att föredra i matematikklassrummet för att nå alla elever. Det 
går däremot inte att dra en slutsats att en enskild undervisningsform är lämplig och gynnar 
allas elever motivation och attityd, utan en kombination av flera moment är det som krävs för 
att nå alla elever i så stor utsträckning som möjligt. 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Detta arbete har syftat till att undersöka vad det är som bidrar till elevers motivation och 
attityd inför matematikämnet och hur en undervisning inom ämnet kan läggas upp för att 
bidra till dessa. Resultatet som nåddes visar att en varierad undervisning är att föredra där 
bland annat verklighetsanknuten matematik behövs. Däremot finns det nya forskningsresultat 
som motsäger detta resultat kring den verklighetsanknutna matematiken vilket bidrar till att 
frågan väcks kring om matematiken ska vara verklighetsanknuten eller inte, och om den ska 
vara det, på vilket sätt ska den vara det då? 

Författarna till denna systematiska litteraturstudie kommer att följa upp studiens resultat för 
att undersöka och utvärdera hur en varierad och verklighetsanknuten matematik kan bedrivas 
för att söka svar på fråga huruvida den verklighetsanknutna matematiken gynnar 
matematikinlärningen eller inte.  

Resultatet av litteraturstudien visar på att motivationen och attityden inför matematiken stärks 
när läraren har en tilltro till elevens förmåga. I och med detta hade det varit av intresse att 
forska vidare och utvärdera hur elevernas motivation, attityd och intresse inför 
matematikämnet skulle kunna ändras genom att uttrycka sina positiva förväntningar på 
eleverna i kombination med en varierad undervisning. 
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