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Sammanfattning 

Motivation gynnar lärandet och gör att arbetet känns meningsfullt. Om skolan bidrar till ett 
positivt studieklimat med god interaktion mellan elever och lärare genererar det ett ökat 
intresse och engagemang. Detta påverkar elevernas prestation i ämnet positivt.  

I kunskapsöversikten har vi kartlagt nio vetenskapliga artiklar som studerar motivation hos 
elever i grundskolan, samt lärarens roll att motivera.  Syftet med vår kunskapsöversikt är att 
öka förståelsen för hur forskningen om motivation kan stärka matematikundervisningen och 
den vänder sig till grundskolans yngre åldrar. 

Med hjälp av olika databaser har vi med sökord och relevans till vår kunskapsöversikt fått 
fram nio artiklar. Vi har uppmärksammat och analyserat artiklarnas syfte, frågeställningar, 
urval, metod och resultat. Detta för att få en övergripande bild av forskningsfältet och en 
fördjupad förståelse för studiernas resultat. Vi belyser även hur artiklarna definierar begreppet 
motivation. Majoriteten av studierna har en kvantitativ metod och minoriteten en kvalitativ 
metod. Vi identifierar begreppet motivation bland artiklarna och jämför definitionerna i 
resultatet. Artiklarnas resultat analyseras och det visar skillnader kring hur ålder påverkar 
intresset för matematik positivt eller negativt. Resultatet visar även att undervisningen bör 
bedrivas genom att vara varierad, konkret laborativ och tydligt kopplad till elevernas vardag. 

Vårt resultat indikerar att läraren har en avgörande roll för att bibehålla motivation hos 
eleverna. Elevernas attityder påverkas av den lärandemiljö som de befinner sig i och det 
intresse som de har för matematik. I vår kommande yrkesroll ser vi att denna lärdom kring 
motivation och matematik känns betydelsefull.   

 
  



 

Förord 
Kunskapsöversikten har till större del gjorts gemensamt på Campus i Varberg på bestämda 
tider. De delar som har genomförts enskilt är när artiklarna har djuplästs, resterande delar har 
genomförts gemensamt. Anledningen till det gemensamma genomförandet är att vi anser att 
det är svårt att dela upp delarna utan att tappa den röda tråden. Dessutom förde samarbetet 
med sig att vi kunde diskutera och komma fram till beslut när det fanns oklarheter.  

Vi tycker att arbetssättet har varit positivt, då vi har kunnat motivera och hjälpa varandra att 
färdigställa arbetet. Vi vill rikta ett stort tack till Marie Fahlén som varit vår handledare i detta 
arbete, samt tacka varandra för bra samarbete i denna process.  
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INLEDNING  
Under utbildningen har vi genomfört verksamhetsförlagd utbildning. Vi har då 
uppmärksammat att motivation för matematikundervisningen saknas hos många elever. I 
kunskapsöversikten har vi valt att inrikta oss på begreppet motivation. Är motivation något 
som lärarna tar för givet? Har lärarna för höga eller för låga förväntningar på eleverna? I flera 
studier visar forskningen att motivation, samt elevens egen förmåga, är de främsta faktorerna 
till lärande i matematik (Hugo 2018).  
Muhrman och Samuelsson (2018) lyfter att motivation förknippas många gånger med 
meningsfullhet. Detta uppstår hos eleverna när de skapar tillitsfulla relationer med sin lärare. 
Eleverna känner sig då sedda, bekräftade och nyfikna. Lärarens ansvar blir att förstå vikten av 
att möta elevernas önskningar och lust till lärande. Eleverna ökar sitt självförtroende genom 
att lyckas med sitt skolarbete. Författaren menar även att utgångspunkten när det kommer till 
elevernas lärande är att eleverna måste känna sig motiverade. Vad innebär det egentligen att 
vara motiverad? Studier visar att motivation har minst lika stor betydelse som intelligens när 
det handlar om att lyckas i matematik.   

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (lgr11, rev. 2019) står det att 
skolan ”ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (s. 5). 
Hur ska lärare skapa förutsättningar för ett gott lärande, så eleverna känner sig motiverade i 
skolarbetet? Saalvik och Saalvik (2016, s. 85) lyfter fram att forskning visar att lärare som 
stöttar sina elever gör att eleverna känner sig mer engagerade i skolan och visar större intresse 
för skolarbetet. Att bli bemött med värme och respekt är avgörande för elevernas trivsel i 
skolan.  

Saalvik och Saalvik (2016) belyser att människor har ett inre och grundläggande skäl för att 
behärska sin miljö och utveckla sin kompetens. Det sägs att det bästa lärresultatet uppkommer 
när det finns en inre motivation. Yttre motivation kan ses när en aktivitet utförs för att 
åstadkomma belöning. Detta kan avspeglas när en elev arbetar för att få bekräftelse av läraren. 
Det kan ge en negativ påverkan för eleven då den lätt kan känna sig pressad att lyckas för att 
slippa känna skam eller skuldkänslor. Författaren belyser att läraren bör skapa en inre 
motivation hos eleverna för att de ska känna sig motiverade till skolarbetet. Det är dock inte 
trovärdigt att eleverna kan fina ett intresse och gilla samtliga skolämnen, därför behövs den 
yttre motivationen för att inse värdet av att prestera i alla ämnen.  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (lgr11, rev. 2019) står det att 
undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 
förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också̊ ge eleverna möjlighet att 
uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med kunskapsöversikten är att öka förståelsen för vad tidigare forskning lyft fram kring 
lärarens roll för motivation och elevernas attityder till matematikundervisningen. Vi fokuserar 
i vår översikt på lärarens roll för elevernas motivation i ämnet, samt att hitta faktorer som 
påverkar elevernas intresse och motivation för att kunna prestera i matematik. 
Kunskapsöversikten syftar att inrikta sig på grundskolans yngre åldrar. Vi fördjupar oss 
genom att studera modeller och metoder som läraren kan använda för att stärka elevernas 
motivation i matematikundervisningen. Vi sammanfattar och fördjupar oss i artiklarnas 
innehåll och synliggör syfte, metodik, definitionen av begreppet motivation och resultat. Vårt 
syfte kan sammanfattas i följande frågeställningar: 

• Vad kännetecknar forskningen om hur motivationen kan stärkas i 
matematikundervisningen? 

• Vilka arbetssätt och metoder kan främja motivationen i matematikundervisningen? 

 

Definition av begrepp  
Begreppet motivation genomsyrar och är centralt i vår kunskapsöversikt och därefter 
tillkommer begrepp som vi har valt att definiera för att underlätta för läsaren.  

Affektiva egenskaper är ett begrepp som återkommer i några av våra artiklar. Detta begrepp 
kan innebära både positiva och negativa känslor. Det kan både vara en känsla av motivation 
men också ångest. Affekt beskrivs även som kroppsliga reaktioner som till exempel ett 
ansiktsuttryck (Sonnby-Borgström 2005).  

Kognitiva effekter kan förklaras som mentala processer hos en människa eller vårt tänkande. 
Det handlar till exempel om individens förmåga att tänka, ta till sig kunskaper, lösa problem 
samt förmåga att reflektera (Nationalencyklopedin 2019).  

Inre motivation är den starkaste drivkraften inom skolarbete. Inre motivation beskrivs som 
ett självvalt beteende, som skapas när lärandet känns intressant och arbetet upplevs 
tillfredsställande (Saalvik & Saalvik 2016). 

Yttre motivation handlar om processer där elever belönas och uppmuntras av en annan 
person. Yttre motivation kan också betyda att eleven har förstått vikten av att lära sig skolans 
olika värden om beteende samt vikten av att lära sig skolans olika ämnen (Saalvik & Saalvik 
2016) 
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METOD 
I en kunskapsöversikt samlas information genom att granska och analysera befintlig 
forskning. Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver att en 
kunskapsöversikt kan jämföras med en litteraturöversikt. Vi har genomfört en 
kunskapsöversikt där vår utgångspunkt är frågeställningarna “Vad kännetecknar forskningen 
om hur motivationen kan stärkas i matematikundervisningen?” och ”Vilka arbetssätt och 
metoder kan främja motivation i matematikundervisningen?” 

I texten nedan beskrivs hur vi gått tillväga i informationssökningen, samt de urval av artiklar 
som vi har gjort i framställningen av vår kunskapsöversikt. Avslutningsvis beskriver vi vårt 
tillvägagångsätt för kartläggningen och analysen. 

 
Informationssökning 
Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver hur en urvalsprocess sker stegvis 
i en litteraturstudie och vi har valt att följa denna process. Processen börjar med att välja ett 
intresseområde och vi valde här matematik som vi båda känner ett stort intresse för. Vi 
började med att identifiera om det fanns ett forskningsproblem inom matematiken som skulle 
vara intressant att undersöka. Innan vi hittade ämnet som vi bestämde oss för var vi inne på att 
undersöka om måluppfyllelse i matematik blev bättre med eller utan läromedel, men ganska 
snabbt märkte vi att det blev för stort och valde inriktningen motivation istället.  

I sökningsprocessen har vi arbetat i databaserna PRIMO, ERIC (ProQuest) och ERIC. Vi 
började vår första sökning i PRIMO. Den första avgränsningen vi använde var “peer review”, 
som innebär att artiklarna är kritiskt granskade innan publicering. Vi använde även oss av den 
booleska operatorn “AND” (Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). I den första 
sökningen valde vi att söka på de svenska sökorden matematik och motivation, men detta gav 
endast två träffar. Vi beslutade därför att istället söka på engelska sökord.  

I den andra sökningen använde vi sökorden mathematics, motivation och primary school och 
det gav träff på 40 050 artiklar. Vi avgränsade sökningen genom att endast ha artiklar som 
inte var publicerade senare än 2018, och vi lade också till sökordet classroom. Det gav en 
träff på 3289 artiklar. Baserat på artiklarnas titlar avgjorde vi huruvida de var relevanta för vår 
frågeställning. Om de verkade stämma överens gick vi in och läste abstrakt. Vi valde att läsa 
artiklar som verkade berörde vår frågeställning, men eftersom urvalet var för brett valde vi att 
söka i databasen ERIC (ProQuest) istället. Däremot behöll vi fyra artiklar från PRIMO 
eftersom de matchade vår frågeställning.  

När vi gjorde sökningen i ERIC (ProQuest) använde vi samma sökord som i PRIMO. Detta 
gav oss istället ett mer hanterbart urval på endast 69 träffar. Genom att försöka minska urvalet 
ännu mer använde vi oss av en “frassökning” som innebär att vi satte sökorden primary 
school inom citationstecken. Detta gav ett mer begränsat sökresultat. Nu blev utfallet istället 
18 träffar. Efter att läst artiklarnas abstrakt hade vi kvar tre artiklar som vi tyckte var 
relevanta. De var inriktade på de tidigare åren i grundskolan och bedömdes vara relevant för 
vår frågeställning. De flesta artiklarna som valdes bort berörde en äldre ålderskategori. Efter 
att läst artiklarnas abstrakt hade vi kvar tre artiklar som vi tyckte var relevanta och intressanta. 
Vi bestämde att göra en sökning på ERIC med den booleska operatorn mellan sökorden 
mathematics, motivation, teacher och primary school. Här fick vi 11 träffar och efter 
undersökning av artiklarna blev resultatet att vi behöll fyra artiklar. 
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En av de 11 artiklarna var en metaanalys och där använde vi oss av snöbollsmetoden. På detta 
sätt hittades två artiklar som var av intresse. En metaanalys är en samling av tidigare 
forskning. Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver snöbollsmetoden som 
ett sätt att hitta kunskap genom en annan individ som har specifika kunskaper om ett speciellt 
område. En tydligare beskrivning av informationssökningen beskrivs i tabell 1 nedan. 

 

 

Sökmotor Sökord Booleska 
operatorer 

Avgränsningar Antal 
träffar 

Intressanta 
träffar 

Primo Matematik, 
motivation 

AND Peer reviewed 2 1 

Primo Mathematics, 
motivation, primary 
school 

AND Peer reviewed,  40 050 0 

Primo Mathematics, 
motivation, primary 
school, classroom 

AND Peer reviewed, 
2018 

3289 4 

Eric ProQuest Mathematics, 
motivation, primary 
school, classroom 

AND Peer reviewed 69 0 

Eric ProQuest Mathematics, 
motivation, ”primary 
school”, classroom 

AND Peer reviewed, 18 3 

ERIC Mathematics, 
motivation, teacher, 
primary school 

AND Peer reviewed, 11 4 

Snöbollsmetoden Mathematics, 
reasoning, 
discussion, talk 

- - 2 2 

Tabell 1. Översikt över informationssökningen. 
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Urval  
Informationssökningen resulterade i att vi hade 14 artiklar som vi valde att djupläsa. I 
samband med detta kunde vi filtrera bort ytterligare fem artiklar. Två artiklar valdes bort då 
de inte svarade på vår frågeställning; en artikel valdes bort då den var en metaanalys; en 
annan artikel valdes bort då den studerade en annan åldersgrupp än den vi ville undersöka. 
Studierna som är med i översikten har publicerats mellan 2011–2019, samt en stor geografisk 
spridning. Åtta av artiklarna är studier som belyser de första åren i grundskolan upp till 
årskurs 5. En av våra nio valda artiklar skiljer sig från resterande då den är en studie på fyra 
gymnasielärare. Denna artikel valdes med anledning av att den gjord utifrån lärarens 
perspektiv och bedömdes vara relevant för vår frågeställning.  
 
Därefter sammanfattade vi resterande nio artiklarna i en matris (se bilaga 1) utifrån syfte, 
metod, urval, frågeställning, definition av begreppet motivation samt artiklarnas resultat. Efter 
att vi slutfört vår matris gick vi djupare in i artiklarna. Vi valde att läsa artiklarnas 
forskningsdelar mer ingående. Detta gav oss ett urval (se tabell 2 nedan) av nio artiklar som vi 
har valt att ha med i kunskapsöversikten. 
 

 

Författare/årtal  Artikelns namn Publiceringsdata Ursprungsland 

1. Yasemin Deringol 
(2018) 

Primary school students’ 
mathematics motivation and 
anxieties 

Cypriot Journal of 
Educational Science 

Turkiet 

2. Hardi Tambunan (2017) The Dominant Factor of 
Teacher’s Role as A Motivator 
of Students’ Interest and 
Motivation in Mathematics 
Achievement 

International 
Education  

Sumatra 

3. Ann-Louise Petersen 
(2011) 
  

Matematik behöver också en 
berättelse 
-ett pedagogiskt ledarskap 
med fokus på elev 
ens motivation 

Acta Didactica 
Norge 
  

Sverige 

4. Murat Tezer & Deniz 
Ozcan (2015)  
 

A Study of the Validity and 
Reliability of a Mathematics 
Lesson Attitude Scale and 
Student Attitudes 
  

Eurasia Journal of 
Mathematics 
  

Cypern  
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5. Kevin Larkin & Robyn 
Jorgensen (2014) 

‘I Hate Maths: Why Do We 
Need to Do Maths?’ Using 
iPad Video Diaries to 
Investigate Attitudes and 
Emotions Towards 
Mathematics in Year 3 and 
Year 6 Students 

Ministry of Science 
and Technology  

Australien 

6. Ann Dowker, Olivia 
Cheriton, Rachel Horton & 
Winifred Mark (2019)  
  

Relationships between 
attitudes and performance in 
young children’s mathematics. 
Educational Studies in 
Mathematics  

Educational Studies 
in Mathematics 
  

England 

7. Colin Carmichael, 
Rosemary Callingham & 
Helen M. G. Watt (2017) 

Classroom motivational 
environment influences on 
emotional and cognitive 
dimensions of interest in 
mathematics 

ZDM: Mathematics 
Education 
 

Australien  

8. Francesca Hill, Irene 
Christina Mammarel, Amy 
Devine, Sara Caviole, 
Maria Chiara Passolung & 
Szucs Denes (2015) 

Maths anxiety in primary and 
secondary school students: 
Gender differences, 
developmental changes and 
anxiety specificity  

Published by 
Elsevier Inc. 
  
 
  

Italien 
  

9. Ann Dowker, Karina 
Bennett & Louise Smith 
(2012)  
  

Attitudes to Mathematics in 
Primary School Children. 
Hindawi Publishing 
Corporation 

Hindawi Publishing 
Corporation 

England 

Tabell 2. Översikt av de artiklar som ingår i kunskapsöversikten. 
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Kartläggning och analys 
Vi bestämde oss för att analysera och kartlägga nio vetenskapliga artiklar (se tabell 2 ovan). 
Kartläggningen skapades enligt Nilholm (2017) för att få fram centrala delar att analysera. 
Studierna bedömdes som relevanta utifrån vårt syfte och vår frågeställning efter det att vi läst 
igenom artiklarna ytligt, arbetet innebar fortsättningsvis att djupläsa artiklarna. Nilholm 
(2017) lyfter en valfrihet i vilka aspekter som väljs att fokuseras på i kartläggningen. Därefter 
valde vi att sammanställa artiklarnas syfte, frågeställningar, urval/metod, resultat och två 
egenskaper i en tabell (se bilaga 1).  

Tabellen strukturerade vi upp utifrån syfte, frågeställningar, metod/urval och resultat. Vi 
sammanställde samtliga artiklar i denna tabell. Det resulterade i att den blev alltför 
omfattande för att ha med som en del i arbetet och valdes därför att utformas som en bilaga. 
Denna presentation av artiklarna ger en tydlig översikt (Eriksson-Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013). Analysen av studierna gjordes genom att vi kodade av samtliga artiklar 
och sammanställde dem i en tabell (se bilaga 1). Utifrån tabellen var det lättare att kunna 
synliggöra likheter och skillnader mellan artiklarna. En av egenskaperna, som vi utifrån 
artiklarna valde, var begreppet motivation. I vår tabell (se bilaga 1) lyfter vi fram om och hur 
begreppet motivation definieras. Detta bedömer vi är viktigt då vi har sett att studierna har 
olika definitioner av begreppet. Vårt fokus har varit att ta del av studier som lyfter lärarnas 
roll i matematikundervisningen, samt elevernas attityder till matematikämnet. Då syftet med 
översikten är att få en övergripande bild över forskningsfältet kring hur motivationen kan 
stärkas i matematikundervisningen bestämde vi oss för att granska artiklarnas definition av 
begreppet motivation samt syfte, frågeställningar, metod/urval och resultatet. Syftet hos de 
olika artiklarna har varit formulerade på olika sätt och ibland har de varit otydliga att uppfatta. 
Genom att lyfta fram artiklarnas syfte har vi därmed kunnat studera om metoden och 
resultatet i respektive studie är i linje med syftet.  
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RESULTAT 
 
I kommande del kommer en jämförelse göras om hur artiklarna definierar begreppet 
motivation, samt likheter och skillnader mellan artiklarnas syfte, frågeställningar, urval, 
metod och deras resultat. Sammanfattningen förekommer i en löpande text utifrån matrisen 
(se bilaga 1). Genom denna kartläggning tror vi oss kunna svara på våra två frågeställningar.  
 

Begreppet Motivation 
I nedanstående text följer en jämförelse av hur artiklarna definierar begreppet motivation. 
Några artiklar använder sig av begreppet motivation medan andra använder begrepp som 
klassrumsmotivation, matematikångest, glädje och attityder.  
 
Deringol (2018) beskriver motivation som något som finns hos individen och det är 
motivation som styr och uppmuntrar. Författaren beskriver det som att individen får energi för 
att kunna uppnå sina mål och på så vis blir en del i inlärningsprocessen. De kognitiva 
effekterna är enligt Deringol lika viktiga som de affektiva egenskaperna när det kommer 
till lärande, och kategoriserar motivation som en typ av affektiv egenskap. Motivationen 
hamnar i de affektiva egenskaperna. Deringol (2018) beskriver att affektiva egenskaper 
handlar om känslor som både kan vara positiva och negativa. Artikeln lyfter även att det finns 
både inre och yttre motivation. Den inre motivationen handlar om individens behov, intressen, 
nyfikenhet och den enskilda individens behov av att vilja lära sig mer. Den yttre motivationen 
berör lärarens förhållningssätt till individen, samt lärmiljöerna. På liknande sätt beskriver 
Petersen (2011) begreppet motivation i sin artikel. De yttre faktorerna beskrivs, som att till 
exempel få feedback av läraren, synas och få ett bra betyg. När det kommer till den inre 
motivationen handlar det om elevernas känslor och glädje för matematik. Vidare lyfts vikten 
av att dessa två faktorer samspelar med varandra.  

I Carmichael, Callingham och Watt (2017) används begreppet klassrumsmotivation. Deras 
definition av begreppet är att det är en lärmiljö där läraren skapar möjligheter för att påverka 
elevernas intresse för matematik. Vidare beskriver Tambunan (2017) hur lärarens roll som 
motivator kan uppmuntra elevernas intresse och motivation. Läraren har en viktig roll när det 
kommer till att påverka elevernas intresse för att lära sig matematik. En motivator beskrivs 
som ett instrument som kan öka elevernas motivation för matematik.  

Murat och Deniz (2015) uttrycker endast vikten av motivation i lärandet och definierar inte 
begreppet. De hävdar att i grundskolan är lärarens positiva attityd en viktig faktor för 
utvecklingen av elevernas positiva inställning och för deras motivation till 
matematikundervisningen. Om eleverna gillar matematik ökar deras motivation för inlärning 
samt förmågan att lösa problem.  
 
I flera artiklar definieras inte begreppet motivation utan författarna benämner det som 
elevernas attityder till och känslor för matematik. Både Larkin och Jorgensen (2014) och 
Dowker, Cheriton, Horton och Mark (2019) benämner det som attityder och känslor, likaså 
Dowker, Bennett och Smith (2012). Vidare lyfter Hill, Mammarella, Devine, Caviole och 
Passlunghi (2015) hur begreppet matematikångest påverkas av vilka attityder och känslor som 
eleverna har till matematik.  
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Syfte och frågeställningar  
Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013) påpekar att syftet styr valet av metod och 
analys, samt att syftet genomsyrar hela arbetet och bör ses som den röda tråden. Majoriteten 
av artiklarna syftar till att undersöka elevernas känslor för matematik och minoriteten utgår 
från lärarens roll. Sju av artiklarna utgår från eleverna. Fyra av artiklarna har tydliga 
frågeställningar och denna aspekt valde vi att lyfta fram för att sedan analysera om artiklarnas 
resultat besvarar dessa frågor.  
 
Deringol (2018) fastställer delproblem som ändamål att besvara. Fem frågor lyfts fram på 
följande sätt: 
 

• Hur är elevernas motivations- och ångestnivåer i matematik?  
• Varierar elevernas motivation och ångest för matematik beroende på kön?  
• Varierar elevernas motivationer och ångest i matematik beroende på deras årskurs?  
• Påverkas elevernas motivation och ångest beroende på deras intresse för matematik?  
• Finns det ett samband mellan elevernas motivation och ångest i matematik gällande 

deras betyg? (Deringol 2018, s. 539) 
 
 
Fyra av artiklarna har tydligt formulerade syften. Tambunans (2017) syfte var att identifiera 
de faktorer som påverkar elevernas intresse och motivation för att kunna prestera i matematik. 
Larkin och Jorgensen (2014) påtalar att deras forskning syftade till att få kunskap om 
elevernas tankar och känslor när de arbetar med matematik. I Dowker et al (2019) forskning 
var syftet att undersöka elevernas attityd till matematik. Det finns en likhet med Dowker, 
Bennett och Smiths (2012) syfte som var att mäta elevernas attityd och ångest för matematik 
samt samspelet mellan dessa. Däremot hade de även ett syfte att se på könsskillnader och 
åldersskillnader. 
 
Carmichael, Callingham och Watt (2017) undersöker i sin studie hur eleverna uppfattar 
lärarnas entusiasm för matematik, samt hur lärarna själva kan påverka miljön och 
motivationen i klassrummet. Deras forskningsfråga är nyckeln till studien och är skriven på 
följande sätt:  
 

• Vilken påverkan har lärarens entusiasm på elevernas känslomässiga och kognitiva 
dimensioner av intresset för matematik? (Carmichael, Callingham & Watt 2017, s. 
450) 

 
 
Petersens (2011) frågeställning är hur berättelsen som redskap i matematikundervisningen kan 
bidra till att stärka elevens självbild och därmed förändra elevens negativa attityd till ämnet. 
 
Hill et al (2015) har tre mål med sin studie, varav ett är att ta reda på om det finns någon 
skillnad mellan könen. Det andra målet var att undersöka om elevernas prestation påverkas av 
eventuell ångest. Det tredje målet var att se om ångest för matematik är relaterad till ämnet 
eller om det var allmän ångest.  
 
Murat och Deniz (2015) syfte är att utveckla en skala för att kunna bedöma elevernas attityder 
till matematik i åk 2–3. Skalan bestod av ansiktsuttryck som eleverna skulle ringa in för att 
mäta deras attityder. Tio frågor ställdes till eleverna angående matematikundervisningen. 
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Eleverna uppmanades att besvara frågorna genom att sätta ett finger på det ansiktsuttryck som 
visade rätt känsla, väldigt glad, glad, neutral och olycklig. 

 
Metod och urval 
Kommande text är en jämförande analys av artiklarnas val av metod i studien, samt deras 
urval. Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013) belyser att syftet med metoden och 
urvalsdelen är att sammanställa de olika delarna i forskningen. 
 
Petersen (2011) skiljer sig från de andra artiklarna då studien är gjord utifrån lärarens 
perspektiv. I studien var det fyra matematiklärare som deltog utifrån ett 
aktionsforskningsperspektiv. Lärarna har genom verktyget “berättande” försökt att påverka 
elevernas attityder till matematik, samt skapa motivation hos eleverna. Lärarna har under ett 
år dokumenterat hur deras lektioner fungerat. Detta genomfördes genom att forskaren gav 
lärarna fyra frågor som de veckovis besvarade och dokumenterade. Studien är relativt liten 
och har genomförts i Sverige på sex klasser i årskurs 1. Studien använde en kvalitativ metod 
där forskarna studerat lärarnas dokumentationer för att sedan få fram sitt resultat. Larkin och 
Jorgensen (2014) studie och Petersen (2011) studie liknar varandra då de har använt sig av en 
kvalitativ metod i sina studier. Däremot är Larkin och Jorgensen (2014) studie genomförd 
utifrån elevernas perspektiv, och här har forskaren jämfört sina resultat med tidigare 
forskningsresultat. Eleverna har fått använda sig av det digitala verktyget iPad, där eleverna 
har fått föra en videodagbok om sina känslor för matematiklektionerna. Videodagböckerna 
har sedan tolkats av forskarna för att få fram ett resultat. Studien är gjord i Australien och den 
involverade 105 elever i årskurs 3 och 4.  
 
De resterande sju artiklarna visar på likheter i det att de har använt sig av en kvantitativ metod 
med enkäter till deltagarna i studien, samt att de använt olika datorprogram för att 
sammanställa resultaten. Tambunan (2017) gjorde sin studie på 209 elever i årskurs åtta på 
Sumatra. Fem statliga och två privata skolor var med i studien. Forskaren använde sig av en 
enkät till eleverna som berör deras intresse och motivation för matematik, samt deras åsikter 
om lärarens roll i matematikundervisningen. I studien som genomfördes av Deringol (2018) 
var det 202 elever som deltog i studien. Studien är utförd i Turkiet på elever som går i årskurs 
3 och årskurs 4. Enkäten som användes i Deringol (2018) visar på likheter med Tambunans 
(2017) enkät där frågorna handlade om motivation, men även frågor gällande ångest inom 
matematiken.  
 
Murat och Deniz (2015) genomförde sin studie på 350 elever i årskurs 2 och årskurs 3 på den 
turkiska delen av Cypern. Enkäten som de använt sig av innehöll tio frågor och känslomässiga 
ansiktsuttryck, som till exempel; mycket glad, glad, neutral och olycklig. Elevernas svar 
analyserades i ett datorprogram som heter SPSS 20.0. De tre föregående artiklarna visar, 
förutom den kvantitativa metoden och att studierna utgår från enkät, på likheter i det att de är 
medelstora studier som inte har mer än 400 deltagare i sina studier. 
 
Dowker et al (2019) urskiljer sig från de andra i det att studien är genomförd i två länder. Den 
är utförd på grundskolor i både England och i Hong Kong. I England var det 67 elever som 
deltog i studien och i Hong Kong var det 47 elever. Även denna studie grundas på en enkät. 
Trots att studien gjordes i två länder är det en förhållandevis liten studie. Här finns en likhet 
med Dowker, Bennett och Smiths (2012) studie, eftersom det är en mindre studie som är gjord 
på 89 elever på två statliga skolor i England. Deras enkät var utformat med frågeställningar 
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som till exempel; ”Hur mycket gillar du matematik?” Därefter fick eleverna svara utifrån en 
skala med bilder på godis på den positiva sidan och getingar på den negativa sidan.  
 
De två sista artiklarna använder sig av en kvantitativ metod med frågeformulär, men skiljer 
sig mot de andra artiklarna genom att de är stora studier som är genomförda på ett stort antal 
elever och lärare. Studien av Carmichael, Callingham och Watt (2017) använde sig av ett 
verktyg där både elever och lärare fick svara online på ett frågeformulär. Frågeformuläret var 
utformat med en svarsskala i sju punkter. Elevernas frågor var utformade för att göra en 
mätning av deras kognitiva och emotionella intresse för matematik, samt deras synpunkter 
kring sina inlärningsmiljöer. Lärarnas frågor var utformade utifrån vad lärarna anser om 
miljön och motivationen i klassrummet. Studien hade ett omfång på 1067 elever och 44 lärare 
i Australien. 
 
Avslutningsvis har vi studerat Hill et al (2015) som har gjort en stor studie i Italien på 1014 
elever i olika åldrar i grundskolan. Frågeformuläret var utformat med 49 frågeställningar där 
eleverna kunde svara ja eller nej.    
 

Artiklarnas resultat 
I denna del redovisar vi resultatet från studierna. Deringol (2018) lyfter att elevernas 
akademiska prestationer påverkas av kognitiva beteenden och affektiva egenskaper. Det är 
enligt författaren lättare att påverka elevernas kognitiva förmåga än deras affektiva 
egenskaper. Det är därför viktigt att märka de negativa affektiva egenskaperna tidigt i 
inlärningsprocessen för att motverka detta. Resultatet i Deringols (2018) studie visar att 
elevernas motivation för matematik var på en medelnivå, ångest för matematik var låg och 
ingen skillnad mellan könen. Motivationen för matematik var högre i fjärde klass än tredje 
klass. De elever som inte gillade matematik saknade motivation, jämfört med de elever som 
hade intresse för ämnet. Även oron är lägre hos de elever som gillar matematik. Finns det en 
inre motivation hos eleverna, genererar det i att eleverna har lättare för att uppnå och bevarar 
prestationen. 
 
Tambunan (2017) och Petersen (2011) lyfter lärarens roll i undervisningen. Tambunan (2017) 
beskriver lärarens roll som en motivator i egenskap av att öka elevernas intresse och därmed 
lust till lärande i matematik. Studien lyfter fram sex dominerande faktorer i resultatet. Den 
första bygger på att läraren lär ut på ett sätt som gör att eleverna känner sig bekväma att lära 
sig. Den andra faktorn är ett varierande inlärningssätt av lärandemål så att eleverna tycker om 
att lära sig. Den tredje och fjärde faktorn är hur läraren lär ut lärandemål på ett sätt som gör 
eleverna positiva, samt att det påverkar deras motivation för inlärning. Den femte faktorn är 
hur eleverna påverkas positivt av hur mycket läraren anstränger sig för att variera 
inlärningsmetoderna och stimulera eleverna. Den sjätte är hur trevlig klassrumsatmosfären är 
för att eleverna ska känna sig motiverade.  
 
Petersen (2011) belyser i sitt resultat att lärarna har blivit mer medvetna efter att de arbetat 
med det ”berättande” verktyget, samt att de kan förankra matematiken i elevernas vardag och 
ge ämnet ett sammanhang. Genom att lärarna, tillsammans med eleverna, har diskuterat 
vardagsmatematik och skolmatematik har eleverna fått en större förståelse för ämnet. Murat 
och Deniz (2015) belyser vikten av att sätta matematiken i ett sammanhang för att eleverna 
lättare ska kunna använda sina matematiska kunskaper i det vardagliga livet. Petersen (2011) 
benämner att lärarnas egenskaper är en viktig del av undervisningen, att interaktionen mellan 
läraren och eleven bygger på lärarens personliga engagemang och personliga egenskaper. 
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Även Carmichael, Callingham och Watts (2017) studie visar hur stor påverkan entusiastiska 
lärare har för att skapa ett intresse för matematik. Genom att skapa en lärande miljö med en 
positiv lärare ökas elevernas emotionella och kognitiva intresse för matematik. 
 
Tre av artiklarnas resultat visar att eleverna har en positiv inställning till 
matematikundervisningen. Däremot visade Murat och Deniz (2015) att eleverna tyckte det var 
svårt med matematik och att detta berodde på att lärarna inte använde sig av laborativt 
material för att konkretisera problemlösningar och svåra tal. Dowker et al (2019) lyfter att det 
fanns stark anknytning mellan elevernas attityder och deras prestation. En anledning till att 
eleverna presterar dåligt kan vara att de inte tror på sin egen förmåga att lyckas. Studien 
visade även att om lärarna sätter betyg på elevernas matematiska förmågor kan det påverka 
deras självkänsla och hur de presterar. Relationen mellan prestation och misslyckande har ett 
stort inflytande på de yngsta elevernas attityder.  
 
 
Resultatet i Larkin och Jorgensens (2014) studie indikerade att eleverna var bekväma med det 
digitala verktyget. Det visade sig att eleverna i årskurs tre tenderar till att visa starka känslor 
av hat, tristess och frustration till matematik. Detta trodde inte forskarna skulle vara synligt i 
den unga åldern. Metoden resulterade i att eleverna fick ett privat utrymme att diskutera sina 
känslor som gav tillförlitliga svar. Till skillnad från Larkin och Jorgensens (2014) studie, visar 
Dowker, Bennett och Smiths (2012) resultat att de yngre eleverna inte påverkas av ångest när 
det kommer till att prestera i matematik, utan det som påverkar dem är istället självförtroendet 
för matematik. 
 
Carmichael, Callingham och Watts (2017) resultat visar att flickor hade en större ångest för 
matematik än vad pojkar hade. Detta visade även Hill et al. (2015) studie. Forskarnas slutsats 
är att det bero på genetiska faktorer, samt att omgivningen spela en stor roll. Resultatet visade 
även att matematik kan uppfattas vara ett mer manligt inriktat ämne och att det därför skapar 
ångest hos flickor. Något som utmärktes i Dowker, Bennett och Smith (2012) resultat var att 
pojkar värderade sina kunskaper högre än vad flickor gjorde. Tidigare forskningsresultat har 
pekat på att ångesten inte kommer i de yngre åldrarna, men i denna studie visar det tvärtom att 
ångesten kan komma tidigt. Hill et al (2015) resultat visar utifrån de äldre eleverna att 
ångesten kan vara kopplad till att när de blir äldre ställs också högre krav, samt att det blir 
kognitivt svårare. En annan orsak som forskarna nämner är att i tonåren går eleverna igenom 
en social och emotionell utvecklingsfas. 
 
Dowker, Bennett och Smiths (2012) resultat visade att eleverna i årskurs 5 hade en högre 
självmedvetenhet när det kom till att prestera i ämnet matematik. Detta är till en stor fördel för 
att öka elevernas motivation. Till skillnad från Carmichael, Callingham och Watts (2017) 
studie som beskrev att de äldre eleverna hade mindre intresse för matematik än de yngre 
eleverna. Det minskade intresset från de äldre eleverna visade på att orsaken är deras 
emotionella och kognitiva utveckling. Eleverna upplevde även att klassrumsmiljön och 
undervisningen blev alltför prestationsbaserade samt att matematiken blev svårare.  
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Sammanfattning 
Avslutningsvis vill vi sammanfatta att resultatet visar att motivation är en av de viktigaste 
komponenterna som påverka elevernas lärande. Den som har ett stort ansvar för att skapa 
motivation hos eleverna är läraren. Vad avser elevernas attityder och intresse för matematik, 
visar studierna lite olika resultat. Några av studiernas resultat visar på att det inte finns 
negativa attityder för matematik i de lägre åldrarna, medan andra visar att det redan 
framträder negativa attityder i de lägre åldrarna i matematikämnet. Studierna visar även att det 
finns ett samband mellan elevernas attityder och deras prestationer. Det framträder även i 
flera studier att det finns en svårighet med att motivera de äldre eleverna på grund av deras 
negativa syn till matematikämnet, vilket beror på deras sociala och emotionella utveckling. 
 

FÖRDJUPAD ANALYS 
I denna del besvara vi vår andra frågeställning. Kunskapsöversiktens resultat visar hur viktigt 
det är med motivation i matematikundervingen har vi valt att fördjupa oss i olika 
arbetsmetoder som ska främja elevernas motivation. I två av artiklarna som finns med i 
kunskapsöversikten synliggörs två olika arbetssätt. I Petersen (2011) utgår de från en modell 
som innebär att arbeta utifrån ett verktyg som beskrivs som ett ”berättande” verktyg. 
Tambunan (2017) benämner ett arbetssätt där läraren är en motivator.  Ytterligare en 
anledning till att vi valt att fördjupa oss i detta ämne är att det utgår från lärarens perspektiv 
och handlar om hur man kan utföra ett ledarskap i matematikundervingen som bidrar till att 
stärka elevernas motivation, vilket vi ser som ett angeläget perspektiv på 
matematikundervisning. 
 
Tambunan (2017) och Petersen (2011) synliggör i sina studier hur läraren kan öka elevernas 
motivation. Tambunan (2017) framställer läraren som en motivator och att det är ett 
instrument för att påverka elevernas intresse och prestation. Faktorer som påverkar elevernas 
intresse kan ses som interna och externa. Baserat på interna faktorer bygger det på intresse, 
motivation, prestation och att detta har en positiv effekt på elevens inlärnings intresse. En 
yttre faktor som kan påverka elevernas prestation är läraren. Läraren är informatör, arrangör, 
motivator, regissör, initiativtagare, och utvärderare. Rollen som motivator innebär att 
uppmuntra eleverna och öka deras intresse för matematik. Till skillnad från Tambunan (2017) 
som använder läraren som en motivator belyser Petersen (2011) om en metod för läraren att 
arbeta utifrån. 
 
Petersen (2011) skapade ett projekt som heter Mattitydprojektet efter att svenska elever hade 
visat ett sämre resultat än tidigare år. Projektet gick ut på att fyra lärare skulle använde sig av 
ett verktyg som benämns som ett “berättande” verktyg. Detta skulle ge lärarna möjligheter att 
skapa en mer levande och elevcentrerad undervisning. Tanken var att eleverna ska bli mer 
motiverade, samt att förändra den negativa synen på matematik. Liknande syn har Tambunan 
(2017) som i sin studie visar att läraren är viktigt i sin roll som motivator, eftersom det ger en 
stimulans och uppmuntrar eleverna. 
 
Petersen (2011) beskriver att i tidigare studier har det visat att den strikta 
katederundervisningen med sina teoretiska modeller inte är till fördel när det kommer till att 
fånga och skapa ett intresse för matematik. Petersen (2011) lyfter även att didaktiken inom 
matematik oftast fokuserar på den tekniska delen, istället för att sätta in det i ett sammanhang. 
I studien lade lärarna till ett moment som var en berättande del i samband med den vanliga 
genomgången. Petersen (2011) och lärarna arbetade utifrån ett aktionsforskningperspektiv 
som innebär att det finns ett samarbete mellan forskaren och läraren, som tillsammans skapar 
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kunskaper om elevernas attityder mot matematik. Genom den nya kunskapen kan man 
därefter skapa möjligheter för att förbättra den praktiska verksamheten. När man sätter in 
matematiken i ett sammanhang där användbarheten står i centrum knyts teori och praktik 
samman. 
 
I studien av Petersen (2011) använder lärarna en metod som bygger på att använda den 
narrativa genren i undervisningen, istället för att endast använda sig av den informativa 
genren. Syftet är att eleverna ska få upplevelser genom berättandet istället för att 
enbart information. I matematikundervisningen är det vanligt att läraren använder praktiska 
exempel. I den narrativa modellen innebär det istället att berättelsen blir ett redskap där det 
börjar med kontexten för att skapa ett sammanhang och en förståelseram från vardagen. 
Petersen (2011) använder sig av ett meningsfullt lärande genom att arbeta utifrån vardagsnära 
situationer. Det blir lättare för eleverna att ta tills sig kunskapen och samtidigt blir de 
motiverade. I denna struktur är det en självbiografisk berättelse som innehåller fyra 
frågeställningar som de ska diskutera gemensamt. De fyra frågorna är; var är vi? vad gör vi? 
hur gör vi det? och varför gör vi det vi gör?  
 
En lektion i Petersens (2011) studie började alltid med en berättelse om ett aktuellt ämne som 
kan kopplas till matematik och på detta sätt ökas elevernas intresse och engagemang. Viktigt i 
denna process är att eleverna får ställa frågor, ifrågasätta, ge synpunkter och utveckla 
resonemanget. Som stöd har läraren de fyra frågorna.  
 
Petersen (2011) lyfter att det är viktigt att det blir en resa i elevernas tankar, men samtidigt att 
de ska känna igen sig för att lättare kunna skapa motivation och intresse för matematik.  
Petersen (2011) visar att elevernas intresse ökas genom att använda de ”berättande” verktyget 
i matematikundervingen. Även Tambunan (2017) visar att det är en stor fördel att använda 
läraren som en motivator, eftersom det ger stimulans och uppmuntran för att vilja lära sig mer. 
Det ökar även elevernas intresse för ämnet matematik. Både Tambunan (2017) och Petersen 
(2011) beskriver den stora inverkan som läraren har i sin roll när det kommer till att motivera 
eleverna, men även fördelarna med att ha en metod att utgå från i undervingen. De nämner i 
båda artiklarna att det är viktigt att vara förberedd och planera sin undervisning för att kunna 
skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. 
 
Den stora fördelen med att arbeta utifrån metoden som beskrivs i Petersen (2011) är att det 
skapar en kommunikation och det blir enklare för eleverna att se ett sammanhang, men också 
att det engagerar eleverna och samtidigt främjas deras förmåga att reflektera. När eleverna 
kan koppla matematiken till verkligheten blir det mycket lättare för elevernas att få förståelse 
för matematiken. Men även genom att använda den narrativa genren sätts elevernas tankar 
och fantasi igång, vilket är motivationsökande. En annan fördel med att koppla berättelsen till 
matematiken är att det skulle kunna innebära att eleverna avdramatiserar det svåra och 
abstrakta i matematiken. 
 
Utifrån den fördjupade analysen kan vi se hur viktigt det är att använda sig av en modell i 
lärandet för att skapa motivation hos eleverna. Framför allt ges eleverna möjlighet att sätta 
matematiken i vardagsnära situation eftersom metoden skapar en större förståelse för 
matematiken. Det är annars lätt att eleverna tappar motivation och inte ser någon betydelse för 
ämnet.  
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I Tambunans (2017) studie beskrivs fördelarna med att läraren är en motivator, dock saknas 
konkreta arbetssätt att arbeta utifrån som motivator. Det beskrivs däremot mer konkret i 
Petersen (2011).  
 
Sammanfattningsvis ser vi att det finns styrkor och svagheter i båda arbetssätten som 
presenteras i den fördjupade analysen. Den stora styrkan i båda arbetssätten är att lärarna är 
ett redskap som ska öka elevernas motivation. Vi ser däremot en svaghet i Petersen (2011) att 
det krävs mycket erfarenhet av läraren för att kunna använda den narrativa genren i 
matematikundervisningen. Svagheten i Tambunanas (2017) arbetssätt är att det inte 
presenteras konkreta exempel, utan endast vikten att vara en motivator för att kunna motivera 
eleverna. Analysen visar tydligt att läraren bör ha goda ämneskunskaper i matematik, men 
även förmågan att engagera och motivera eleverna för ämnet. Det skapar ett intresse för ämnet 
hos eleverna, som måste finnas för att elevernas motivation ska ökas. 
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DISKUSSION 
I följande text diskutera vi metoden som använd i genomförandet av kunskapsöversikten, 
samt resultatet som framkommit. Vi diskuterar även styrkor och svagheter i 
forskningsområdet, men även praktiska tillämningar och vidare forskning. Slutligen avslutar 
vi med en slutsats. 

Metoddiskussion  
En styrka med vår studie är att vi beslutade oss för ämnet tidigt i processen och båda fann ett 
stort intresse. Detta tycker vi gav oss en fördel i sökandet av artiklar, samt att vi arbetade 
selektivt i valet av artiklar. En negativ aspekt i processen var att vi upptäckte att det fanns en 
stor mängd artiklar inom ämnet matematik kopplat till motivation. Det tog därför mycket tid 
att genomsöka dessa. På grund av urvalets omfattning fick vi göra begränsningar och det kan 
ses som en svaghet, då det kan gjort att vi missat relevanta artiklar som svarade på vårt syfte. 
En annan begränsning var att en del av artiklarna var låsta.  
 
Ett urval som vi valde att göra var att söka artiklar som inte var äldre än fyra år och det fanns 
en risk vid denna begräsning att vi kan missat relevanta artiklar som svarar på våra 
frågeställningar. Vi använde oss av snöbollsmetoden i slutet av vår artikelsökning och därmed 
fann vi en artikel från 2011. Anledningen att vi använde snöbollsmetoden var för att vi hittade 
en metaanalys. En metaanalys innebär att forskare har granskat tidigare forskning. Utifrån 
detta fann vi en artikel av stor relevans som svarade på våra frågeställningar. En svaghet vi 
kan se med denna metod är att den begränsa ett representativt urval. Det kan ses som ett 
ensidigt material och resultatet blir inte generaliserbart. Ett stort hinder som vi upplevde i 
början av sökningen var att bekanta sig med de olika databaserna. Databaserna som vi har 
funnit våra artiklar i har varit Primo, ERIC (ProQuest) och ERIC. I efterhand hade en 
geografisk avgränsning gjort att vi inte hade fått fram samma mängd artiklar och inte tagit lika 
mycket tid att genomsöka. Artiklarna i vår översikt är skrivna på engelska, förutom en artikel 
som är skriven på svenska. En svaghet med detta är att det sker en tolkning från ett annat 
språk och det kan tolkas fel och artiklarnas sammanhang kan misstolkas. Däremot känner vi 
att vi med hjälp av engelska lexikon känner oss trygga med att våra tolkningar 
överensstämmer med de innebörder som avses i artiklarna.  
 
Tabell 1 som presenteras under rubriken urval har hjälpt oss med strukturen i arbetet. Genom 
att uppvisa artiklarna tydliggörs informationssökningen, samt att det gav oss en struktur till 
analysarbetet. Vi tycker att kartläggningen i översikten gör det tydligt för läsaren vad som har 
valts att analyseras. En styrka med kunskapsöversikten är att tidigare forskning framgår på ett 
övergripande sätt. Kartläggningen (se bilaga 1) gjordes genom att vetenskapligt granska de 
nio valda artiklarna. 
 
En annan styrka i vår arbetsprocess är att vi båda har blivit lika insatta i alla artiklarna och det 
har fört med sig att vi har kunnat bidra med lika mycket under arbetets gång. Eftersom vi valt 
ett relativt omfattande område, har vi fått tränga djupt in i alla artiklarna för att få fram 
relevanta resultat.  
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Resultatdiskussion 
Matematik är en grundläggande vetenskap för studier, teknisk utveckling och samhällsliv. 
Matematiska färdigheter och kunskaper är ett verktyg som eleverna behöver i livet, vid 
problemlösning där tänkandet kring färdigheter ingår och att förbereda sig för framtiden. Att 
lära sig matematik är ett måste eftersom det är ett område som utvecklar beteenden som krävs 
för att lösa olika problem som uppstår i våra dagliga liv, såsom logiskt tänkande, förmågan att 
kommunicera, göra generaliseringar samt att utveckla kreativt tänkande. Även om matematik 
har en sådan betydelse i alla skeenden av livet, är tyvärr alltför många människor motvilliga 
till matematikämnet och vanligtvis nämns det som svårt.  
 
Hugo (2018) belyser hur viktig motivationen är i elevernas lärprocesser, samt hur det både 
finns yttre och inre faktorer som påverkar deras motivation. Som lärare har vi en viktig roll 
när det kommer till elevernas motivation. De lyfter framför allt vikten av att tro på förmågan 
att lyckas, eftersom det skapar motivation hos eleverna och chansen blir större att nå målen.  
 
I vår kunskapsöversikt handlar frågeställningarna om hur motivationen kan förstärkas i 
matematikundervisningen. Det vi fann, utifrån våra nio artiklar, är att lärarens roll har en stor 
betydelse när det kommer till att stärka motivationen i matematik. Petersen (2011) påtalar att 
läraren bör utveckla och tillämpa effektiva aktiviteter för att säkerställa att elevernas 
motivation för matematik är hög och att orolighet är låg. Lärarna bör också förbereda 
lärmiljöer när de ska introducera den underhållande matematiska världen för eleverna. 
Petersen (2011), Deringol (2018), Tambunan (2017) och Murat och Deniz (2015) lyfter 
betydelsen av att lärarna är väl medvetna om fördelarna med att implementera matematiken i 
vardagsnära situationer, samt att konkretisera det i sin undervisning. Brist på tid belyste 
Petersen (2011) som en faktor som samtliga lärare som ingick i studien kände av och att det 
var svårt att hinna diskutera och förankra matematiken i verkligheten. En viktig anledning till 
detta var att lärarna var oroliga för att de inte ska hinna med alla delarna i läroboken innan 
nationella prov.  
  
Dowker et al. (2019) och Carmichael, Callingham och Watts (2017) resultat visar att 
elevernas attityder är starkt kopplade till hur de presterar och att detta i sin tur kan skapa oro 
och ångest för ämnet. En skillnad som vi fann i resultatet var att Carmichael, Callingham och 
Watts (2017) och Hill et al (2015) redogör för att äldre elevers intresse för matematik minskar 
eftersom det ställs högre krav på hur de presterar. Å andra sidan lyfter Dowker, Bennett och 
Smith (2012) att äldre elever är mer självmedvetna inför sin prestation och att detta leder till 
en ökad motivation. Vår slutsats är att detta beror på hur artikelförfattarna har utformat sin 
metod, vilka variabler som har uppmätts samt hur frågeformulären har varit designade.  
 
Ett annat resultat var att tidigare forskning har visat att ångesten för matematiken inte kommer 
förrän eleverna är äldre. Men i Larkin och Jorgensens (2014) studie visade det tvärt om att 
ångesten var tydlig redan bland de yngre eleverna.  
 
 
Tambunan (2017) lyfter även fram vikten av att det måste finns en interaktion mellan läraren 
och eleverna. Eleverna ska känna sig trygga i att be om hjälp samt att läraren ska ge utrymme 
för diskussion. När det kommer till det kognitiva intresset har motivationen en avgörande del. 
Genom att öka elevernas motivation, ökar samtidigt deras kognitiva och emotionella intresse.  
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Det framkom av Deringol (2018), Tambunans (2017) studie att läraren bör tillämpa 
stimulerade aktiviteter som blir lekfulla för att på så vis öka deras motivation och även minska 
deras oro för matematik. Har eleverna en motivator, som har fokus på lärandemål och olika 
inlärningsmetoder, kommer det att öka elevernas intresse och motivation.  
 
Svårigheter som flera studier visar på är att det är svårt att fånga äldre elever, som har en 
negativ syn till matematikämnet på grund av deras sociala och emotionella utveckling. Men i 
flera studier kommer det fram att ångest och avsaknad av motivation för ämnet matematik 
framträder i tidigare åldrar än vad tidigare studier har visat.  
 
Vårt syfte med kunskapsöversikten är att ta reda på vad tidigare forskning framhäver när det 
kommer till lärarens roll för elevernas motivation till ämnet, samt hitta faktorerna som 
påverkar elevernas intresse och motivation för att kunna prestera i matematik. Våra 
frågeställningar var; Vad kännetecknar forskningen om hur motivationen kan stärkas i 
matematikundervisningen? och Vilka arbetssätt och metoder kan främja motivationen i 
matematikundervisningen? Efter vår kunskapsöversikt anser vi att vi har fått svar på våra 
frågeställningar, däremot saknar vi mer konkreta metoder i klassrummet för att öka elevernas 
motivation. Därför valde vi att fördjupa oss i två metoder som presenterats i två 
artiklar. Avslutningsvis vill vi tydliggöra att vår kunskapsöversikt hade kunnat ha ett annat 
resultat, eftersom urvalet var förhållandevis brett kan det finns en risk att vi missat artiklar 
som har en annan uppfattning än vårt resultat gällande motivationen betydelse i matematiken. 
 

Styrkor och svagheter inom forskningsområdet 
Under arbetet med vår kunskapsöversikt har vi påträffat styrkor och svagheter i 
forskningsfältet. Vi har sett många likheter i de vetenskapliga artiklar som vi har valt ut, detta 
ser vi som en styrka samt att samtliga artiklar är utgivna under de senaste åtta åren. Eriksson-
Barajas, Forsberg och Wengström (2013) påpekar att forskningsresultat snabbt blir historia då 
verksamheter förändras snabbt. En svaghet som vi har lagt märke till är saknaden av verktyg 
som kan förbättra elevernas självkänsla. Dels hur läraren ska lyckas motivera samtliga elever i 
en klass och dels hur man skapar en lärandemiljö som är till för alla. I Petersens (2011) studie 
använde lärarna sig av det ”berättande” verktyget som ska möjliggöra att motivationen ökar 
hos eleverna. Vi ser däremot en del svagheter i denna metoden. Framför allt är det 
tidsaspekten, eftersom den diskuterande undervisningen tar tid båda vid 
undervisningstillfället, samt att det krävs mycket planering av läraren för att kunna bedriva en 
diskuterande och verklighetsanknuten undervisning. Däremot tror vi att med erfarenhet och 
kollegialt samarbete med kollegor, finns det stora fördela att arbeta med det ”berättande” 
verktyget. En annan fördel med arbetssättet är att eleverna får en bättre förståelse för 
matematiken. 
 
I Murat och Denizs (2015) och Dowker, Bennett och Smiths (2012) studier använde de sig av 
frågeformulär där eleverna får svara utifrån olika ansiktsuttryck. Elevernas har fått svara på 
frågorna i lugna miljöer i skolans lokaler. Vi ställer oss frågan om det hade blivit ett annat 
resultat om eleverna hade fått svara på frågorna i en annan miljö än skolan. Hade det kunnat 
påverka deras svar? I Dowker, Bennett och Smiths (2012) studier observerades det att 
eleverna föredrar lyckliga ansiktsuttryck. Kan det ha påverkat deras resultat att eleverna gärna 
svarar med det lyckliga ansiktet? Även i Carmichael, Callingham och Watts (2017) studier 
använde de sig av frågeformulär, däremot skilde de sig ifrån dem andra genom att det inte 
bara var frågor till eleverna utan även frågor som besvarades av lärarna. Vi ser det som en 
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styrka att frågeformulären är från både elevernas och lärarnas perspektiv. När det kommer till 
frågeformulär hade även Hill et al (2015) det i sin studie, däremot hade de endast ja- och nej-
alternativ och det ser vi som en svaghet. Genom att endast ha de här alternativen, finns det 
risk att svaren inte blir lika sanningsenliga som de hade blivit om det funnits flera 
svarsalternativ. 
 
En styrka som vi såg i Larkin och Jorgensens (2014) studie är att de använde sig av det 
digitala verktyget iPad, där elevernas fick föra videodagböcker om sina känslor för 
matematiklektionen. Styrkan vi ser med att använda denna metoden i forskningen är att 
eleverna ges möjlighet att få berätta om sina känslor, upplevelser och deras tankar om 
matematikundervisningen. Vi anser att det blir ett mer äkta svar från eleverna, än om 
forskaren istället hade intervjuat eleverna.  
 
Nästan alla artiklarna som vi valt att ha med i vår kunskapsöversikt är kvantitativa där de har 
använt sig av frågeformulär. Petersons (2011) och Larkin och Jorgensens (2014) studie har 
använt sig av den kvalitativa metoden. Vi har under vår process ställt oss frågan hur hög blir 
reliabiliteten när forskningen endast utgår från den kvalitativa metoden. Vi anser att det skulle 
blir högre reliabilitet om forskarna använt sig både av den kvalitativa och kvantitativa 
metoden. Studier som endast bygger på frågeformulär skulle stärkas om forskarna även hade 
observerat eleverna i deras matematikundervisning. 
 

Praktisk tillämpning och fortsatta studier 
I kunskapsöversikten ser vi att det finns ett bristande intresse och ångest för matematik hos 
både yngre och äldre elever. Relationen mellan prestation och matematik är starkt förknippad 
med elevernas attityder till ämnet. Läraren har en viktig roll att axla för att forma en 
undervisning som motiverar eleverna. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (lgr11, rev. 2019) står det att undervisningen ska vara konkret, laborativ, 
kommunikativ och sambandet till elevernas vardag ska vara tydlig. Undervisningen i ämnet 
matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens 
användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att 
eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i 
olika sammanhang.  
 
I vår kommande yrkesroll är det viktigt att vi varierar vår undervisning och bibehåller 
eleverna självförtroende för att lära sig matematik. För att skapa en god lärandemiljö ska 
undervisningen präglas av omtanke och hänsyn till samtliga elever. Vi vet att det ser olika ut 
på skolorna när det gäller hur lärarna väljer att arbeta kring motivation i matematikämnet. 
Tidsbrist som en förklaring till detta är något som vi ofta fått höra under vår 
verksamhetsförlagda utbildning och därför tror vi att matematikboken är ett viktigt stöd för 
lärarna.  
 
Flera av studierna i vår kunskapsöversikt uppvisar ett behov av framtida forskning och 
Dowker, Bennett och Smith (2012) lyfter fram begränsningar i sin studie där en av dem var att 
antalet elever som deltog var litet, att samtliga eleverna gick på en medelklass skola samt lyfts 
det att deras frågeformulär inte var idealiskt som det enda mätverktyget i studien. Studien 
hade velat inkludera fler skolor med olika bakgrunder. Hill et al (2015) påtalar att även deras 
mätverktyg kändes begränsat för att mäta ångest vid prestation. I framtida studier vill de mäta 
matematikångest i samband med ångest vid prestation. Även Dowker et al (2019) uttrycker 
behov av ytterligare forskning, som bör utforska ett större område i Kina och hur intressant 
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eleverna tycker matematikundervisningen är. Metoden behöver utvecklas på ett sätt som 
inkluderar känslomässiga mått hävdar de.  
 
 
Ett område som vore intressant att studera hade varit att mäta attityder och motivation hos 
svenska elever. Matematik i skolan upplevs vara alltför prestationsbaserad och får elever att 
känna negativa känslor kring ämnet. Hur påverkar klasskamraterna varandra? Vi hade även 
velat undersöka undervisningsmetoder som finns ute på skolorna. Resultatet från artiklarna 
lyfter att undervisningen ska vara varierad för att förbättra elevernas motivation. Hur ska man 
kunna bedriva en undervisning där alla elever blir maximalt motiverade? Vad anser eleverna 
om olika typer av undervisning? Vilket är mest motiverande? Det är frågor som vi skulle vilja 
besvara i en mindre studie. 
 

Slutsats 
Vi har under utbildningen märkt att matematik är något som flera elever tycker är svårt, men 
även att de tycker att matematik är tråkigt. Vi tror att det många gånger handlar om 
avsaknaden av motivation hos eleverna.  
 
Vårt resultat visar att motivationen är en viktig del för att elevernas ska fina matematiken 
intressant, men även hur viktigt läraren är i denna process. Attityden är en viktig del i lärandet 
och det tror vi hänger ihop med motivationen. Har eleven ingen motivation eller ser 
fördelarna med att lära sig matematik då kommer attityden till matematik påverkas. Utifrån 
resultatet ser vi även att det är viktigt att som lärare tro på sina elever, eftersom de ökar deras 
motivation. Men vi tror även att det är viktigt att tidigt fånga eleverna för att de inte ska få en 
dålig attityd till matematiken. Slutligen vill vi framhäva att detta är vad studierna i vår 
kunskapsöversikt visar och det hade kunnat bli ett annat resultat om studierna hade en annan 
syn om motivationens betydelse i matematik. 
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BILAGOR 
 
 
Bilaga 1 

Artikel Syfte Finns 
formuler
at syfte 

Frågeställning Begreppet 
motivation 
definieras 

Metod/Urval Resultat 

Deringol, Y. (2018). 
Primary school 
students’ mathematics 
motivation and 
anxieties.  
 
Turkiet  

Syftet med 
denna studie är 
att undersöka  
grundskoleele
vers 
motivation och 
ångest för 
matematik. 
 
 

Otydligt 1. Hur är elevernas 
motivations- och 
ångestnivåer i matematik? 
 
2. Varierar elevernas 
motivation och ångest för 
matematik beroende på 
kön? 
 
3. Varierar elevernas 
motivationer och ångest i 
matematik beroende på 
deras årskurs? 
 
4. Påverkas elevernas 
motivation och ångest 
beroende på deras intresse 
för 
matematik? 
 
5. Finns det ett samband 
mellan elevernas 
motivation och ångest i 
matematik gällande deras 
betyg? 
 

Ja Kvantitativ 
undersökningsmod
ell för att jämföra 
grundskoleelevers 
motivation och 
matematikångest.  
 
Personliga 
frågeformulär 
analyseras i 
datainsamlingsverk
tyg som mätte olika 
variabler. 
  
202 elever i tredje 
och fjärde klass 
som går i skolan i 
Istanbul provinsen. 
Eleverna blev 
utvalda av en 
slumpmässig 
provtagningsmetod.
  

Elevernas akademiska 
prestationer påverkas av 
kognitiva beteenden och 
affektiva egenskaper.  
 
Elevernas motivation för 
matematik var på en 
medelnivå och ångest för 
matematik var väldigt låg 
samt ingen skillnad mellan 
könen. 
 
Motivation för matematik 
var högre bland elever i 
fjärde klass än tredje klass. 
Elevernas oro för matematik 
speglas av lärarnas tro på 
dem.     

Tambunan, H. (2017). 
The Dominant Factor 
of Teacher’s Role as A 
Motivator of Students’ 
Interest and 
Motivation in 
Mathematics 
Achievement.  
 
Sumatra 

Syftet med 
studien är att 
identifiera 
faktorerna som 
påverkar 
elevernas 
intresse och 
motivation för 
att kunna 
prestera i 
matematik. 
 
 
  

Ja  Ja Använde 
datainsamlings där 
frågeformulärna till 
eleverna innehöll 
frågor om elevens 
intressen och 
motivation kring 
matematik, samt 
elevens åsikt om 
lärarens roll.  
 
Kvantitativmetod. 
 
Studien bedrevs i 
åttonde klass på 
209 elever. Fem 
statliga skolor och 
två privata från 7 
delstater i Norra 
Sumatra. 

Externa och interna faktorer 
är viktiga för eleverna i 
deras matematikinlärning. 
Externa faktorer handlar det 
mycket om läraren drivkraft 
för att öka elevernas 
motivation och intresse. 
Resultatet visade främst att 
eleverna ville ha en 
varierande undervisning 
med olika 
undervisningsmetoder. Det 
ökar motivationen. 

Ann-Louise Petersen 
(2011). Matematik 
behöver också en 
berättelse 
- ett pedagogiskt 
ledarskap me 
d fokus på elev 
ens motivation.  
 
Sverige 
 
 

Syftet med 
studien är att 
ta reda på om 
berättelsen 
som redskap i 
matematik kan 
förändra 
elevernas 
självbild och 
på så sätt 
minska deras 
negativa syn 
till matematik. 
 
 

Otydligt Frågeställningen i artikeln:  
hur berättelsen som 
redskap i 
matematikundervisningen 
kan bidra till att stärka 
elevens självbild och 
därmed förändra elevens 
negativa attityder  
till ämnet. 

Ja En studie 
kallas Mattitydproj
ektet, har 
genomförts av fyra 
lärare som 
undervisar sex 
klasser från första 
året på gymnasiet. 
Under ett 
läsår ett aktions 
forskningsperspekti
v. 
Lärarna besvarade 
fyra 
frågeställningar.  
 

Resultatet av projektet visar 
att lärarna i sitt 
pedagogiska ledarskap blivit 
mer medvetna om 
sammanhangets betydelse 
för att motivera eleverna 
att arbeta med     matematik. 
De upplevde eleverna mer  
positiva på 
matematiklektionerna. 
 

Murat, T & Deniz, O. 
(2015) A Study of the 
Validity and 
Reliability of a 

Syftet med 
studien är att 
utveckla/skapa 
en skala för att 

Ja  Nej Slumpmässig 
provtagningsmetod 
 
Testet/frågeformulä

I det stora hela visade 
resultatet att eleverna var 
“lyckliga” vid 
matematikundervisningen. 



 

 
 

Mathematics Lesson 
Attitude Scale and 
Student Attitudes.  
 

Cypern 
 
 

kunna bedöma 
elevernas 
attityder till 
matematik i åk 
2–3. 
 
 

ret innehöll 10 
frågor med 
känslomässiga 
ansiktsuttryck. Till 
exempel: mycket 
glad, glad, neutral 
och olycklig. 
Forskarna använde 
detta för att kunna 
fastställa elevernas 
inställning till 
matematikundervis
ningen. 
Avslutningsvis 
använde de 
dataprogrammet 
SPSS 20.0 för att 
analysera resultatet. 
 
Studiegruppen för 
denna forskning 
bestod av 350 
elever gick i andra 
och tredje klassens. 
Grundskolor var 
belägna i norra 
Cypern 

Uttalandet för “Hur mår du 
när du har en 
matematiklektion?” Fick det 
högsta medelvärdet. Det var 
det högsta värdet i 
frågeformuläret i jämförelse 
med de andra frågorna. 
 

Larkin, K & 
Jorgensen, R (2014). 
‘I Hate Maths: Why 
Do We Need to Do 
Maths?’ Using iPad 
Video Diaries to 
Investigate Attitudes 
and Emotions 
Towards Mathematics 
in Year 3 and Year 6 
Students 
 
 
Australien 
 

Syftet med 
denna 
forskning var 
att få kunskap 
om elevernas 
tankar och 
känslor när de 
arbetar med 
matematik. 
 
 

Ja 1. Hur rapporterar eleverna 
attityder och känslor 
gentemot matematik? 
 
 
2. På vilka sätt kan 
videofunktionen på en iPad 
vara lämplig för insamling 
data angående studenters 
attityder och känslor 
gentemot matematik? 

Nej Undersöker en 
metod för 
insamling av 
information från 
eleverna om deras 
attityder till 
matematik med 
ipads och 
videodagbok.  
 
Denna metoden är 
utformad för att 
kunna elevernas 
ska kunna berätta 
om upplevelser, 
känslor och tankar i 
relation till deras 
matematikinlärning
. Istället för att 
forskarna ska gör 
bedömningar hur 
eleverna tänker 
från observationer. 
 
Åk 3 och 6 i en 
skola som 
involverade 105 
elever.  

Resultat visar att eleverna 
var bekväma med verktyget. 
 
Eleverna visar redan i 
årskurs 3 att det finns 
tendenser till en negativ 
attityd till matematik. 
Forskarna trodde inte detta 
skulle vara så synligt som 
det var i den åldern.  
 
Resultatet visar att istället 
för att se fördelarna med 
matematikkunskapen finns 
det istället starka känslor av 
hat, tristess, frustration när 
det kommer till matematik 
hos eleverna. 
 
Metoden resulterade i att 
eleverna fick ett privat 
utrymme att diskutera sina 
känslor som gav tillförlitliga 
svar. Eleverna kände sig 
trygga med tekniken och 
krävde inte hjälp av 
lärarna.   
 
De gånger när eleverna fick 
tydliga instruktioner märkte 
forskarna att de yngre 
eleverna svarade med 
kortare svar och reflekterade 
inte lika mycket.  
 

  



 

 
 

Dowker, A & 
Cheriton, O & Horton, 
R & Mark, W (2019) 
Relationships between 
attitudes and 
performance in young 
children’s 
mathematics.  
 
 
England 
 

Syftet med 
studien är att 
undersöka 
elevernas 
attityd till 
matematik.  
 
 

Ja  Nej Attityds 
frågeformulär med 
bildskalor för att 
kunna bedöma 
elevernas attityd till 
matematik. Alla 
barnen testades på 
deras moderspråk. 
Varje barn testades 
individuellt av en 
forskare i ett lugnt 
område nära sitt 
klassrum. 
 
67 deltagare från 
England. En skola i 
Carlisle, Cumbria, 
och en i Oxford. 47 
deltagare från två 
olika grundskolor i 
Hong Kong.  

De kinesiska barnen 
presterade bättre i aritmetik 
än de engelska barnen, och 
gav sig också högre själv 
betyg. De skilde sig inte åt i 
andra attityder. Studien 
tyder på att attityder till 
matematik är förknippade 
med aritmetiska prestanda 
även hos barn under det 
första året i skolan. Studien 
visar att elever i de tidiga 
åldrarna inte är immuna mot 
ångest och negativ syn mot 
matematik. Detta har visats i 
tidigare forskning att det 
inte skulle vara så, men 
denna forskningen visar 
tvärt emot.  
 
Även om det för närvarande 
inte är möjligt att bestämma 
riktningen för 
orsakssamband, tyder 
resultaten på att det kan vara 
önskvärt att fokusera i dessa 
tidiga år på att minska 
ångest vid misslyckande, 
och på att bevara förtroendet 
för förmågan att lösa 
matematiska problem. 

Carmichael, 
C.Callingham, R. 
Watt, H (2017). 
Classroom 
movitational 
environment 
influences on 
emotional and 
cognitive dimensions 
of interest in 
mathematics. 
 
Australien 
 
 

Syftet med 
studien är att 
undersöka hur 
eleverna 
uppfattar 
lärarnas 
entusiasm för 
matematik.  
 
 

Otydligt På vilka sätt påverkar 
uppfattningen av lärarnas 
entusiasm deras elevers 
känslomässiga och 
kognitiva dimensioner av 
intresse för matematik? 

Ja Verktyg där 
eleverna och 
lärarna online 
svarade på ett 
frågeformulär.  
 
Mätningar av 
elevernas kognitiva 
och emotionella 
intresse bedöms 
med hjälp av en 7 
punktsvarskala. 
Eleverna svarade 
även på frågor om 
aspekter kring 
deras 
inlärningsmiljö. 
Lärarna 
rapporterade också 
kring miljön och 
motivation i 
klassrummet.   
 
Av de 1067 elever 
som deltog i 
projektet. Av de 
elever som deltog 
involverade det 44 
lärare från 17 
skolor i Australien. 
Eleverna som 
deltog gick i 
klasserna 3-10. 

Pojkar visar ett högre 
känslomässigt intresse än 
flickor samt större intresse 
för matematik. Det fanns 
inga könsskillnader i 
upplevelse av lärarens 
entusiasm för undervisning. 
Ålder var negativt 
förknippad med elevernas 
uppfattning om lärarens 
entusiasm för 
klassrumsmiljö, de äldre 
eleverna visade sig vara 
mindre intresserade än de 
yngre. Även negativt 
förknippat med deras 
emotionella och kognitiva 
intresse. Resultatet visade 
även att eleverna påverkades 
negativt om miljön var för 
prestationsbaserad. 
Entusiastiska lärare är mer 
benägna att motivera sina 
elever.  
Forskarna fann en negativ 
relation mellan lärarnas 
entusiasm till ämnet och 
elevernas kognitiva intresse. 
Denna studie tyder på att ett 
positivt ingripande från 
lärarna kan påverka 
elevernas emotionella och 
kognitiva intresse för 
matematik 
genom att läraren skapar en 
miljö i klassrummet som är 
motiverande.  
  

Hill, F & 
Mammarella, I & 
Devine, A & Caviole, 
S & Passolunghi, MC 
& Szucs, D (2015). 
Maths anxiety in 
primary and 
secondary school 
students: Gender 
differences, 
developmental 
changes and anxiety 
specificity.  

Syftet med 
denna studie 
gick ut på att 
jämföra 
matematik- 
och 
läskunskap 
jämfört med 
ångest kring 
detta, vidare 
gjordes 
jämförelsen 
mellan könen.  

Otydligt  Nej 1014 elever som 
går i olika klasser 
på grundskolan i 
Italien.  Forskarna 
gjorde gruppvis 
testerna på 
elevernas i ett 
klassrum. 
Frågeformulär som 
innehåller 49 
frågeställningar där 
det är ja/nej svar. 
Även ett deltest 

Resultatet visade att 
flickorna hade en högre 
ångest än vad pojkarna 
hade. Detta kan bero på 
genetiska faktorer men det 
visar även på andra faktorer 
som miljö och socialisering. 
Man ser även att ångesten 
kan bero på att matematik är 
en manlig domän och därför 
skapar det ångest hos 
flickor.  
Studien visade att ångest för 



 

 
 

 
 
Italien 

 
 

utfördes på de äldre 
eleverna. 
 

matematik kan dyka upp i 
tidigare åldrar än vad äldre 
forskning pekar på.  
Resultatet visar att den 
ångest som finns bland de 
äldre eleverna är kopplad till 
högre krav och matematiken 
blir kognitivt svårare. En 
annan orsak är att eleverna i 
början av sina tonår går 
igenom en social och 
emotionell utveckling och 
det tros kunna påverka 
elevernas attityd till ämnet.  
 
De ser inga kopplingar 
mellan ångest för matematik 
och allmän ångest.  

Dowker, A & Bennett, 
K & Smith, L. (2012) 
Attitudes to 
Mathematics in 
Primary School 
Children.  
 
 
England 
 
  
 

Syftet med 
studien var att 
mäta elevernas 
attityd och 
ångest för 
matematik 
samt samspelet 
mellan dessa. 
Ett annat syfte 
var också att 
se på 
könsskillnader 
och 
åldersskillnade
r.  
 
 
 

Ja  Nej I studien deltog 44 
elever från tredje 
klass och 45 elever 
från femte klass. 
Eleverna var från 
två statliga 
grundskolor i 
England.  
 
Elevernas fick 
svara på ett 
frågeformulär 
angående deras 
attityder till 
matematik. 
Frågeställningen 
kunde vara tex “hur 
mycket gillar du 
det? Elevernas 
skulle svara utifrån 
en skala med godis 
och getingar.  
 

Resultatet stödjer tidigare 
studier med att elever i de 
yngre åldrarna har en positiv 
attityd till matematik.  
 
Elevernas i årskurs 5 har en 
högre självmedvetenhet när 
det kommer till sin 
prestation i matematik. 
Detta kan öka deras 
motivation. 
 
Det enda utmärkande i 
studien var att pojkar 
bedömde sig själva högre än 
vad flickorna gjorde. 
 
Studien resulterade i att 
ångest för matematik inte 
påverkar de yngre eleverna i 
deras prestation i 
matematik. Det som 
däremot påverkar är 
eleverna självförtroende för 
matematik. 
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