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Abstract  

 

Title: Student Motivation in the Subject of Mathematics - a Systematic Literature Study 

on the Effects of Motivation-promoting Interventions 

The aim of this study is to identify evidence-based interventions that work effectively for 

teachers to increase the motivation of junior high school and high school students in 

mathematics. A systematic literature study review, i.e. a meta-analysis, based on searches 

with specific inclusion criteria in the ERIC database, has led to an indicative result. The 

results showed positive effects on students' motivation in studies that in the learning process 

focus on: technical support in the learning process to create a stimulating and challenging 

learning environment; metacognitive methods through student-centered self-regulation (e.g. 

shaping positive identities, reporting academic learning time) and teacher support (e.g. 

written reflections, inquiries); cooperative collaboration to develop students' social skills and 

collaboration in social integration by relating abstract mathematics to students' real life, 

history and culture. Evidence-based results from several studies showed that students become 

more motivated and more engaged in mathematics learning when they have higher 

perceptions of and belief in their own abilities in mathematics, when teaching instructions 

relate to their daily lives, and when they have good access to teacher and peer support for 

their learning needs. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att hitta evidensbaserade interventioner som fungerar effektivt för lärare 

att öka högstadie- och gymnasieelevers motivation i matematik. Genomgång av en 

systematisk litteraturstudie, d.v.s. en meta-analys, baserat på sökningar med specifika 

inklusionskriterier i databasen ERIC, har lett till ett vägledande resultat. Resultaten visade 

positiva effekter på elevers motivation i studier som i inlärningsprocessen lägger fokus på: 

tekniskt stöd i inlärningsprocessen för att skapa en stimulerade och utmanande lärmiljö; 

metakognitiva metoder genom elevcentrerad självreglering (t.ex., forma positiva identiteter, 

rapportera akademisk inlärningstid) och lärarstöd (t.ex., skriftliga reflektioner, förfrågningar); 

kooperativt samarbete för att utveckla elevers sociala färdigheter och samverkan i social 

integration genom att förhålla abstrakt matematik till elevers vardagsliv, historia och kultur. 

Evidensbaserade resultat från flera studier visade att elever blir mer motiverade och mer 

deltagande i matematikinlärning när de har högre uppfattningar om och tro på sina egna 

förmågor i matematik, när undervisningsinstruktionerna relaterar till deras vardagsliv, och när 

de har god tillgång till lärarstöd och kamratstöd för sina inlärningsbehov. 
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1. Inledning 
 

På min VFU-skola har jag upplevt att många elever saknar intresse för matematikämnet. 

Vissa elever protesterar på matematiklektioner och frågar läraren varför de måste lära sig 

matematik. Vissa elever upplever att matematik är svårt och att ingen kan hjälpa dem med 

matematik hemma, därför känner de att de har särskilt svårt att kunna lyckas med 

matematikämnet. Olika orsaker leder till att en stor del av eleverna tappar motivation för 

matematik, och utvecklas långsamt i matematik, och därmed även riskerar att hamna i en 

negativ spiral eller få dålig självbild eftersom de har svårt att nå kunskapsmål i matematik. 

Givet denna problembild vill jag i denna uppsats systematiskt studera forskning om elevers 

motivation för att förstå vad som kan påverka deras motivation i matematikämnet och hur jag 

kan lyckas med att hantera elevmotivation i mitt framtida läraryrke. Jag har därför valt att 

göra en systematisk litteraturöversikt kring elevers motivation i matematik, i synnerhet med 

avseende på interventioner designade för att öka deras motivation. 

Jag har fått pröva mig fram för att komma fram till min exakta frågeställning. Med avseende 

på mitt studiemål hade jag initialt avgränsat problemområdet till ”Elevmotivation i 

matematik”, samt mot frågeställningar som ”Vilka typer av faktorer kan påverka elevers 

motivation i matematikämnet?” och ”Hur lärare kan få högstadie- och gymnasieelever 

intresserade av matematik?”.  

Först ville jag få in några idéer för att bygga en grund för det vidare arbetet. Den första 

provsökningen började jag med i databasen Google Scholar (http://scholar.google.se). När jag 

valde nyckelord som ”motivation i matematik” på svenska, fick jag träffa på ca 42 000 

artiklar. En delmängd av dessa (ca 350 artiklar) undersökte jag med en snabb blick på titel, 

nyckelord och abstrakt för att identifiera intressanta respektive osäkra fall. Jag upptäckte då 

att det fanns få artiklar som var relevanta och vetenskapligt granskade samt tillförlitliga, 

istället finns det många artiklar som inte borde inkluderas i en systematisk litteraturstudie 

enligt Forsberg och Wengström (2016), t.ex., examensarbeten, korta eller sammanfattande 

populärvetenskapliga artiklar. 

Jag påbörjade då ett nytt försök med sökordet ”motivation” på engelska i Google Scholar och 

fick 4 580 000 träffar, vilket kändes som för många träffar. Sen bytte jag till 

sökorden ”motivation AND math*” för att få träff på mer relevanta artiklar genom den 

begränsningen, det gav 1 900 000 träffar. Genom att förfina sökningen till ”motivation AND 

math* AND high school” fick jag minskat antalet till 1 520 000 träffar. Efter överblick av 

rubriker, nyckelord, och sammanfattningar av en del av artiklarna insåg jag att det fanns 

fortfarande för många relevanta artiklar som svarade mot mina söktermer, och det skulle bli 

svårt för mig att kunna hantera analys och beskrivning av så många träffar inom den 

begränsads tiden jag hade till mitt förfogande. Detta innebar att jag behövde formulera om 

min frågeställning. Den nyformulerade frågeställningen gällde bara hur lärare kan påverka 

elevmotivation. Vidare fokuserar jag på högstadie- och gymnasieelevers motivation i 

klassrummet, där jag i framtiden ska arbeta. Jag inriktar mig framför allt på olika 

interventioner eller experiment (Denscombe, 2009) designade för att öka motivation. 

Intervention definieras som en strategi i klassrummet för att stödja elevernas 

inlärningsprocess enligt Wright (2012). Intervention kan utformas på varierade sätt för att ha 

en bra struktur och få en fungerande samverkan mellan lärare, elever och föräldrar (Collins & 

Crabb, 2010). Med andra ord menas med intervention en undervisningsmetod, eller ett 

arbetssätt.  

http://scholar.google.se/
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Sökorden behövde också uppdateras för att få träff på relevanta artiklar och finna exakt det 

som svarar mot syftet och frågeställningen. Sökning har gjorts i databaser, men på engelska 

för att få fler sökträffar, och därefter gallrats manuellt. Detta kommer jag att beskriva i detalj i 

avsnitt 4.3 (Sökprocess) i Metod. I den första provsökningen har jag identifierat 3 studier, se 

tabell 2 i Bilagor (index nummer 21, 22, och 23). 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att förstå hur lärare kan väcka elevers intresse för matematikämnet 

och motivera dem att engagera sig aktivt på matematiklektioner. Jag avser att undersöka 

forskningsartiklar inom pedagogisk vetenskap för att kunna besvara följande fråga:   

Hur kan lärare öka högstadie- och gymnasieelevers motivation i 

matematik? 

Eftersom jag inte bara är intresserad av hur motivation fungerar utan vad lärare kan göra för 

att påverka kommer min litteraturstudie att avgränsas till studier där något slags 

undervisningsexperiment genomförs, och där effekten på elevers motivation undersöks.  

 

 

3. Teoretisk bakgrund 

 

Håkansson & Sundberg (2016) beskriver vad motivation handlar om ur perspektiv som 

fokuserar på individer i sociala kontexter. Motivation definieras som en: 

• Typ av drivkraft som kan aktivera den enskilda eleven att delta i en lärandeaktivitet 

• Psykologisk faktor som påverkar en individs beteende och kan anknytas till dennes 

målorientering, värderingar och känslor av både tillhörighet och sociala band i 

klassrummet 

• Integrerad process i en helhet av dynamiska relationer mellan lärare och elever, och 

mellan eleverna. 

Motivation kännetecknas som ett psykologiskt beteende, ett kognitivt och socialt samspel 

mellan lärare och elever i klassrummet. 

Nedan beskrivs några av de dominerande teorierna om motivation som kommer att vara 

relevanta för denna litteraturstudie. Dessa är Self-Determination Theory (SDT), Cognitive 

Evaluation Theory (CET), Expectancy-Value Theory (EVT) och Det sociokulturella 

perspektivet. I slutet på detta kapitel förklaras även några andra centrala begrepp som 

används för att analysera och diskutera resultaten i denna studie. 
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3.1 Self-Determination Theory   
 

Self-Determination Theory (SDT) (Ryan och Deci, 2000) är en motivationsteori som 

fokuserar på social kontext. SDT beskriver specifikt tre naturliga behov hos människor, dessa 

är kompetens (competence), samhörighet (relatedness) och självständighet (autonomy). Dessa 

behov är relaterade till människors personliga välmående och utveckling. När behoven är 

uppfyllda ökar egen motivation och välbefinnande förbättras, i motsats minskar motivation 

och välbefinnande när behoven inte uppfylls (Ryan och Deci, 2000). 

 

Inre motivation, yttre motivation och amotivation 

Ryan och Deci (2000) beskriver att tre huvudkategorier av motivation; inre motivation, olika 

typer av yttre motivation och amotivation är relevanta för att förklara motiverade beteenden 

inom SDT.  

Inre motivation är mycket viktig och är den enda typen av självbestämd motivation. Inre 

motivation innebär att en individ har egen drivkraft utifrån eget intresse eller lust och har 

vilja att utveckla sig för att uppfylla egen lycka och eget behov, därmed kan den leda till ett 

fördjupat och livslångt lärande samt positiva resultat (Deci & Ryan, 1985, 2000).   

Yttre motivation innebär att individers motivation kommer utifrån yttre belöningar såsom 

beröm, stolthet eller betyg. Yttre motivation kan uppstå som en följd av att individer följer 

handlingar bara för att uppnå ett visst resultat eller för att undvika skuld, misslyckande eller 

ångest. En yttre belöning har en tillfälligt positiv effekt för elevers yttre motivation för att nå 

målen, men kan påverka elevers inre motivation negativt, t.ex., elever inte vill lära sig mer 

när yttre belöningar tas bort eller inte introduceras (Deci & Ryan, 1985, 2000).   

När man inte interagerar aktivt i någon aktivitet eller om man gör någonting utan mål, kallas 

det för amotivation. Amotivation uppkommer om man tycker att aktiviteten inte är av värde 

eller man inte känner sig kompetent att genomföra aktiviteten (Ryan, 1995; Ryan and Deci, 

2000). 

Inom SDT görs antagandet att människor har naturliga psykologiska behov av kompetens, 

autonomi och samhörighet, därför att människor drivs av egen kraft att uppleva, agera och 

relatera till andra i ett socialt sammanhang (Ryan and Deci, 1985, 2000).  

 

 3.2 Cognitive Evaluation Theory  
 

Enligt Deci & Ryan (1985) är Cognitive Evaluation Theory (CET) som en underkategori till 

SDT. CET fokuserar på inre motivation och de grundläggande behoven av kompetens och 

självständighet. CET förklarar att inre motivation varierar med sociala och miljöfaktorer, 

t.ex., belöningar, positiv återkoppling och kommunikation kan leda till upplevelser av 

kompetens hos individer och i sin tur förbättra inre motivation (Deci, 1975). För att inre 

motivation ska finnas behöver man inte bara uppleva sig som kompetent utan också uppleva 

sitt beteende som självbestämt (Deci & Ryan, 2000).  
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3.3 Expectancy-Value Theory 
 

Expectancy-Value Theory (EVT) är enligt Eccle och Wigfield (2002) att en individs 

motivation i något ämne, utbildningsval och akademisk prestation påverkas av förväntningar 

på framgång och subjektivt uppgiftsvärde. Förväntningarna på framgång kan starkt förutsäga 

akademisk prestation och resultat, medan värdetro kan starkt prediktera motivation och 

akademiska karriärval (Wigfield och Eccles, 2002). 

 

3.4 Det sociokulturella perspektivet 
 

Säljö (Lundgren, Säljö., m.fl., 2014) beskrev att det sociokulturella perspektivet handlar om 

hur människor utvecklar kunskaper och färdigheter genom att bli delaktiga med omvärlden, 

och hur individer lär sig i skolan i förhållande till sina vardagserfarenheter och i ett 

sammanhang av det globaliserade och komplexa samhället. Det sociokulturella perspektivet 

på lärande betonar vikten av interaktion och kommunikation på olika sätt för människor att 

lära sig kunskaper, utveckla sina förmågor och färdigheter enligt Säljö (Lundgren, Säljö., 

m.fl., 2014). 

Säljö (Lundgren, Säljö., m.fl., 2014) beskriver mediering som ett grundläggande begrepp i 

den sociokulturella traditionen. Mediering används som ett redskap eller ett verktyg för 

människor att förstå omvärlden och kommunicera med andra. En välkänd företrädare i den 

sociokulturella traditionen, Vygotskij, ansåg att språk är ett medierande redskap, t.ex., 

symboler, teckensystem eller siffror anses intellektuella eller mentala. Det finns också andra 

redskap som fysiska redskap och teknologier som förhåller sig till kulturella redskap. 

Vygotskij skiljde särskilt på den primära och den sekundära socialisationen, t.ex., skillnaden 

mellan hur man lär sig i vardagsliv och hur man lär sig vetenskapligt i skolan, vardagliga 

begrepp är en typ av grundläggande språkliga redskap som sker i vardagens samspel, medan 

vetenskapliga begrepp är mer abstrakta och akademiska. Vygotskij är också känd för sin ZPD 

(Zone of Proximal Development) teori gällande lärande och utveckling. Principen om den 

närmaste utvecklingszonen används för att stegvis lära sig mer komplicerade nya kunskaper 

baserat på tidigare inlärda mer grundläggande kunskaper och färdigheter. Vygotskij betonade 

att en individs utveckling i början kräver stöd av lärare eller mer kunniga kamrater, efterhand 

kan individen bli kunnig på egen hand, och det sociala samspelet är viktigt för lärande 

(Lundgren, Säljö, m.fl., 2014).  

En annan förespråkare, Dewey, betonar starkt hur man lär sig i ett demokratiskt samhälle och 

hur skolan ger individer en utbildning i förhållande till deras erfarenheter (Lundgren, Säljö, 

m.fl., 2014).  

Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande har skolan en betydande funktion, där 

individen kan vara socialt delaktig i olika aktiviteter och lära sig vetenskapliga och abstrakta 

kunskaper (Lundgren, Säljö, m.fl. 2014).  I ett mångkulturellt och komplext samhälle behöver 

lärarna kunna förmedla kunskaper på nya pluralistiska sätt i sin undervisning (Håkansson och 

Sundberg, 2016). 
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3.5 Övriga centrala begrepp 
 

Självreglerande och metakognitiva metoder 
 

Självreglerande och metakognitiva metoder innefattar enligt Mitchell (2016) 

undervisningsstrategier baserade på neurovetenskap som på olika sätt aktiverar elevers 

kognitiva förmågor och färdigheter och som betonar betydelsen av elevers aktiva bildande av 

egna uppfattningar. Självreglerat lärande handlar om att elever själva både sätter sina 

lärandemål samt övervakar och styr såväl lärandeprocesser som känslor och beteenden. 

Metakognitiva undervisningsstrategier går ut på att lära eleverna färdigheter kring själva 

lärandeprocesen, det vill säga att utveckla deras egen förmåga och deras egna strategier för 

att lära sig. 

 

Kooperativ inlärning 
 

Kooperativ inlärning innebär enligt Dooley & Kossar (u.å.) att elever arbetar tillsammans för 

uppnå ett gemensamt lärandemål och innefattar fem nyckelelement. Dessa nyckelelement är 

ömsesidigt beroende i förhållande till positivt mål (för att gruppen ska lyckas måste alla 

individer lyckas), individuellt ansvarstagande, uppmuntran och stöd inom gruppen, lämpligt 

användande av sociala färdigheter, och kontinuerlig återkoppling och förbättring inom 

gruppen. 
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4. Metod 

 

Metoden som jag har tillämpat i min studie är en systematisk litteraturöversikt som har utförts 

i enlighet med de principer som beskrivs av Forsberg och Wengström (2016). 

I den första sökningen började jag med försök i databasen Google Scholar för att få några 

idéer för att bygga en grund för det vidare arbetet. För att få en uppfattning om 

forskningsläget i allmänhet och vilken terminologi som var förhärskande inledde jag mitt 

arbete med några övergripande sökningar i Googles Scholar och ERIC. Efter detta bestämde 

jag mina inklusionskriterier och bestämde mig för vilka sökord som skulle användas. 

I följande avsnitt presenterar jag en detaljerad översikt över sökstrategin (Avsnitt 4.1), 

inklusionskriterier (Avsnitt 4.2), sökprocess (Avsnitt 4.3), värdering av litteratur (Avsnitt 4.4) 

och etiska överväganden (Avsnitt 4.5). 

 

4.1 Sökstrategi 
 

Här resonerar jag kring val av databaser, sökord och frågeställningen i denna studie. 

 

Sökningsguide 
 

I en systematisk litteraturstudie är det viktigt att sökningar är relevanta och svarar mot syftet 

och frågeställningar enlig Forsberg & Wengström (2016). Nyckelsökord kombineras med 

booleska operatorerna ”AND” och ”OR” för att optimera sökningar. Där kan ”AND” 

begränsa sökningsområdet genom att båda villkor krävs, medan ”OR” kan utföra en bredare 

sökning där det räcker att endast ett av villkoren som är uppfyllt. Man kan också minska 

antalet träffar genom att använda begränsningar, t.ex. språk, publiceringsår, åldersgrupper, 

och ämnesord (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Inspiration från den första sökningen 
 

Enligt ovan beskrivna tillvägagångssätt inledde jag med sökningar i Google Scholar som jag 

beskrev i uppsatsens inledning. Där noterade jag att med sökning på svenska kunde jag inte 

hitta många relevanta träffar. Forsberg och Wengström (2016) har också skrivit att flesta 

publiceringar är på engelska. Efter att jag testade med sökordet ”motivation” på engelska fick 

jag 4 580 000 träffar, vilket kändes som för många träffar. Sen bytte jag till 

sökorden ”motivation AND math*”, dvs. jag kombinerade det tidigare sökordet ”motivation” 

med ämnesordet ”math*” för att begränsa träffarna till relevanta artiklar, detta gav 1 900 000 

träffar. Med ”math*” avses mathematics och med detta kan man hitta maths, mathematics, 

mathematical och mathematic. Vidare med sökorden ” motivation AND math* AND high 

school” fick jag minskat antalet till 1 520 000 träffar. Efter överblick av rubriker, nyckelord, 

och sammanfattningar av en del av artiklarna insåg jag att det fanns fortfarande för många 

relevanta artiklar som svarade mot mina söktermer, och det skulle bli svårt för mig att hinna 

hantera så stor mängd data. Detta innebar att jag behövde byta sökstrategi för att inkludera 

databaser och sökord i förhållande till min frågeställning. 
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Uppdatering av sökstrategi 
 

På grund av ovan breda sökningar i Google Scholar med stor mängd sökträffar bestämde jag 

mig för att använda databasen ERIC. ERIC är den största databasen för 

utbildningsvetenskaplig litteratur inom pedagogisk vetenskap. Google Scholar däremot är en 

sökmotor som ger mycket bred information gällande alla ämnesområden. Jag uppdaterade nu 

min frågeställning till att gälla olika interventioner eller experiment designade för att öka 

elevmotivation i klassrummet och använde därför sökorden ”intervention eller experiment” i 

kombination med andra sökord för att motsvara frågeställningens syfte. En studie med 

experimentell design är en prospektiv empirisk undersökning där en experimentgrupp som 

utsätts för en intervention jämförs med en kontrollgrupp (båda skapade randomiserat) under 

kontrollerade former för att undersöka specifika förhållanden, medan en studie med kvasi-

experimentell design också tillämpar interventioner men saknar däremot ett randomiserat 

förfarande för indelning av experiment- och kontrollgrupp (Forsberg och Wengström, 2016). 

I mitt sammanhang undersöks eventuell positiv inverkan av interventioner eller experiment 

på elevmotivation i både experimentella och kvasiexperimentella studier, med andra ord har 

jag exkluderat icke-experimentella studier.  Därefter behövde sökord också uppdateras för att 

kunna hitta exakta träffar på studier som motsvarar syftet och frågeställningen i studien, mer 

om detta detaljeras i följande avsnitt. I mitt material har jag inkluderat elever i spannet 13–18 

åringar motsvarande högstadie- och gymnasieelever. Sökning gjordes i databasen ERIC och 

gallrades i efterhand manuellt. Detta beskrivs i detalj i avsnitt 4.3 (Sökprocess). 

 

4.2 Inklusionskriterier  
 

Enligt Forsberg et al. (2016) är sökning av fakta i databaser som en konst, vilket handlar om 

att man behöver formulera rätt och lagom många frågor i relation till hur mycket arbete man 

kan utföra och vilket språk används till sökning samt vilka typer av studier är intressanta. 

Utifrån frågeställningen har jag i förväg definierat följande inklusionskriterier att arbeta med i 

min sökning, och alla studier var tvungna att uppfylla dessa kriterier för att inkluderas i 

studien:  

 

• Artikelns innehåll handlar om undervisning under skoltid som på något sätt påverkar 

elevers attityd, lust, intresse, motivation och engagemang.  

• Deltagare är elever i motsvarande svenska högstadiet eller gymnasiet i årskurs 6 – 12 

eller åldrarna 13 – 18 år. 

• Ämnet i fokus är matematik. 

• Studien baseras på interventioner eller experiment designade i syfte att höja elevers 

motivation.  

• Undervisningen utförs av lärare i klassrum. 

• Studien publicerades mellan 2016 och 2020. 

• Studien publicerades i en peer-reviewed tidskrift i fulltext som är tillgänglig på 

engelska eller svenska.  

 

Årtalsavgränsningen är vald för att få en lagom mängd artiklar att granska i fulltext. Det sista 

kriteriet är ett tillgänglighetskriterium för att göra granskningen praktiskt genomförbar. 

Övriga kriterier är valda för att inkludera artiklar som matchar min forskningsfråga.  
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4.3 Sökprocess 
 

Vid den andra sökningen i databasen ERIC använde jag nyckelord som ”motivation AND 

math*” och hittade 5 300 artiklar. Försök med nyckelorden “motivation AND math* AND 

(intervention OR experiment)” gav 543 artiklar. Vidare, med ytterligare avgränsade 

sökord ”motivation AND math* AND (intervention OR experiment) AND (high school OR 

secondary school OR secondary education)” hittade jag 264 artiklar. När sökningen 

avgränsades med ”peer-reviewed” fick jag träff på 155 artiklar. Det var utifrån denna sökning 

som jag började gå genom titel, nyckelord och även abstrakt och gjorde uppsummerande 

anteckningar i Excel. Slutligen upptäckte jag att ungefär häften av artiklarna uppfyllde mina 

inklusionskriterier, men jag hade fortfarande svårt att hantera så många.  

Därför bestämde mig för att begränsa antalet träffar genom att välja tidperiod mellan 2016 

och 2020 för publiceringsdatum, och specificera att artiklarna skulle finnas tillgängliga i 

fulltext på engelska i ERIC. Resultatet blev då 46 artiklar, se tabell 1 (Sökning i databasen 

ERIC) i Bilagor.  

Efter denna förfining av söksträngen utförde jag en manuell gallring av de kvarvarande 46 

artiklarna med användande av följande exklusionskriterier: 

 

• Andra ämnen än matematikundervisning ingår i studien (11 studier). 

• Det ingår deltagare som är yngre än 13 år (9 studier). 

• Det ingår deltagare som är äldre än 18 år (4 studier). 

• Det ingår deltagare som är lärare och och studien fokuserar på lärares utbildning och 

utveckling (2 studier). 

• Studien utfördes inte interventionellt (1 studie).  

 

Genom den manuella gallringsprocessen exkluderades totalt 27 studier. Genom granskning 

av nyckelord, abstrakt, och i en del fall hela artikeltexten återstod slutligen 19 utvalda artiklar 

som matchade inklusions- och exklusionskriterierna se tabell 1 (Sökning i databasen ERIC) i 

Bilagor. Samtidigt med den manuella granskningen gjorde jag en dataextraktion och noterade 

vissa centrala karakteristika för artiklarna i en arbetstabell i Excel, se del 1 av tabell 2 

(Redovisning av utvalda data) i Bilagor. 

Hela ovan urvalsprocess för de utvalda studierna är beskrivet i ett flödesschema i figur 1 

nedan användande riktlinjer enligt PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

reviews and Meta-Analyses) (Moher, Liberati, Tetzlaff & Altman, 2009; Forsberg och 

Wengström, 2016). 
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Figur 1: Flödesschema för urval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Värdering av litteratur 

 

Reliabilitet och validitet 
 

Identifierade artiklar genom sökning i 

databasen ERIC baserat på sökord (S1 

AND S2 AND S3 (high school OR 

secondary education OR secondary 

school)) (n=264) 

Peer-review granskade artiklar baserat på 

sökord (S1 AND S2 AND S3)  

(n = 155) 

Peer-review granskade full-text artiklar 

publicerade 2016-2020 baserat på sökord 

(S1 AND S2 AND S3) (n=46) 

Inkluderade artiklar efter tillämpning av 

exklusionskriterier (genom manuell 

granskning och gallring) 

(n=19) 

Identifierade artiklar genom sökning i 

databasen ERIC baserat på sökord (S1 

AND S2 (intervention OR experiment)) 

(n=543) 

Identifierade artiklar genom sökning i 

databasen ERIC baserat på sökord (S1: 

motivation AND math*) 

 (n=5300) 

Studier exkluderades p.g.a. att de 

inte var peer-reviewed (n = 109) 

Studier exkluderade p.g.a. följande 

orsaker: 

- Utan full-text i ERIC (n=62) 

- Ej publicerade under 2016-2020 

(n=47) 

Totalt: n=109 

Studier exkluderade p.g.a. att de 

innehöll följande: 

• Elever utanför åldersgrupp 13-

18 (n=13) 

• Andra ämnen eller 

forskningsområden än 

matematik (n=11) 

• Fokus på lärares utveckling 

eller utbildning (n=2) 

• Icke-interventionell metod 

(n=1) 

Totalt: n=27 

Identifierade  

Studier exkluderade p.g.a. att elever 

inte går på högstadie- eller 

gymnasieskola (n = 279) 

Studier exkluderade p.g.a. att de 

inte baserades på intervention eller 

experiment (n = 4757) 

Inkluderade 

Tillgängliga 

Granskade 
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Vid systematiska litteraturstudier behöver man tänka på två viktiga begrepp som är reliabilitet 

och validitet gällande redovisning och argumentation av metod enligt Forsberg och 

Wengström (2016).  

Reliabilitet handlar om hur väl mätinstrument kan ge ett reproducerbart, tillförlitlig och 

noggrant mätvärde vid upprepade mätningar (Forsberg & Wengström, 2016). I denna 

litteraturstudie gäller det hur studier hamnar i urvalet genom att använda sökord och 

inklusionskriterier utifrån de tre aspekterna reproducerbarhet, tillförlitlighet och noggrannhet 

på mätvärde.    

Validitet handlar om ett instruments förmåga att undersöka det som verkligen ska 

undersökas. Man kan undersöka validitet av ett mätinstrument utifrån tre aspekter av 

innehåll-, begrepp- och kriterievaliditet (Forsberg & Wengström, 2016). I denna studie gäller 

validiteten att genomförande av metoden verkligen har bearbetat fram alla artiklar som bör 

inkluderas i förhållande till inklusionskriterier.  

 

Att värdera kvalitet av vetenskapliga studier 
 

I det här avsnittet redogör jag för de parametrar som jag utgår ifrån vid kritisk granskning av 

forskningsresultaten och värdering av de utvalda studiernas kvalitet enligt Forsberg & 

Wengström (2016) gällande experimentella och kvasi-experimentella studier. Utifrån 

kvantitativa studieupplägg finns det två huvudtyper av urval som består av slumpmässigt 

randomiserat urval och icke-slumpmässigt urval. Randomiserade kontrollerade studier 

(randomized controlled trials) anses ha högre bevisvärde än icke-randomiserade studier, t.ex., 

kvasi-experimentella studier. Ju större population som ingår i en studies urval desto säkrare 

slutsatser möjliggörs. Jag värderar sålunda mina fynd utifrån studiernas upplägg kring urval 

samt deras populationsstorlek. 

 

4.5 Etiska överväganden 
 

Etiska överväganden gäller etik och trovärdighet inom forskning, en god forskning ska följa 

dem fyra etiska principerna: samtyckeskrav, konfidentialitetskrav, nyttjandekrav och 

informationskrav enligt riktlinjer från Vetenskapsrådet (2002). Utifrån urval av studier och 

presentation av resultat vid en systematisk litteraturstudie har etiska överväganden följande 

riktlinjer (Forsberg och Wengström, 2016): 

 

• Att välja studier som har följt dem fyra etiska principerna 

• Redovisningen omfattar alla artiklar som ingår i litteraturstudien och arkiveras säkert i 

10 år 

• Presentationen av resultatet är saklig och evidensbaserad.  
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5. Resultat 

 

Genom en systematisk litteraturstudie har jag valt ut 19 artiklar, se del 1 av tabell 2 

(Redovisning av utvalda data) i Bilagor. Där visas detaljerad information om alla studier i 

helhet, t. ex, land, författare, interventioner, forskningsmetoder, studieresultat och kategorier, 

sorterat efter typ av intervention. 

 

 

6. Analys och illustration 

 

6.1 Övergripande kartläggning 
 

De flesta artiklarna (totalt 18 studier) var specifikt utformade för att undersöka effekterna av 

interventioner i matematikämnet. Endast en nederländsk studie (Admiraal, Post, Lockhorst, 

Louws & Kester, 2020) täckte tre ämnen (matematik, engelska och geografi), dock 

presenteras i den här studien bara interventionerna som gäller matematikämnet.  

Ur en geografisk aspekt förekom studier från totalt tolv olika länder. Det förekom totalt tre 

studier vardera från USA respektive Indonesien, två vardera från Taiwan, Sydafrika och 

Tyskland, samt en studie vardera från Kanada, Nederländerna, Brasilien, Australien, Nya 

Zealand, UK, Frankrike och Danmark. 

De flesta studierna utgår från en teoretisk bakgrund baserade på SDT, och en del av studierna 

bygger på EVT. I tillägg förekommer ett antal teoretiska perspektiv som inte är specifikt 

motivationsbaserade.  

Alla studier utfördes interventionellt, i enlighet med inklusionskriterierna. En stor del av 

studierna använde blandade forskningsmetoder bestående av kvalitativ- och kvantitativ 

metod, i form av intervjuer, frågeformulär, observationer i klassrum eller via dator, för- och 

eftertest eller enkät. Frågeformulär och intervjuer användes för att samla in data och mäta 

elevernas motivation i matematik med Likert-skalor. Data samlades in för att analysera 

effekter av interventionerna.  

Nedan beskriver jag olika aspekter av det samlade materialet och delar in det i kategorier. 

Endast de 19 artiklarna som refereras i kapitel 5 (Resultat) har behandlats i analysen (ej de 4 

artiklarna i del 2 av tabell 2). 

 

6.2 Analys 
 

6.2.1 Kategorier av interventioner 
 

Efter läsning av alla studier och utifrån interventionens karaktär har jag sorterat studierna i tre 

huvudkategorier: tekniskt stöd med digitala verktyg, självreglerande och metakognitiva 

metoder, samt kooperativ inlärning. Definitioner av dessa begrepp finns angivna i avsnitt 3.5 
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(Övriga centrala begrepp) under Teoretisk bakgrund. I kategorin självreglerande och 

metakognitiva metoder utkristalliserade sig två underkategorier: självreglerat lärande 

(elevcentrerade interventioner) och metakognitiva metoder. Kategorin kooperativ inlärning 

delas upp i underkategorierna social färdighetsträning i samverkan och kamrathandledning 

(Peer-Tutoring). Uppdelningens struktur kan alltså beskrivas enligt följande: 

• Tekniskt stöd med digitala verktyg  

• Självreglerande och metakognitiva metoder 

o självreglerat lärande (elevcentrerade interventioner)  

o metakognitiva metoder   

• Kooperativ inlärning 

o social färdighetsträning i samverkan  

o kamrathandledning (Peer-Tutoring) 

Jag kommer nedan att redogöra för forskningens karaktär inom respektive kategori.  

 

6.2.2 Tekniskt stöd med digitala verktyg 
 

Denna kategori innehåller 5 studier (Studie #1 (USA), #2 (Kanada), #6 (Brasilien), #8 

(Danmark), #14 (Nederländerna)) som kännetecknas av att interventionerna utnyttjade 

tekniska hjälpmedel och digitala verktyg för eleverna. Fyra av studierna hade positiva 

effekter av interventionerna på elevmotivation. En studie (Admiraal, m.fl., 2020) från 

Nederländerna visade annorlunda resultat, där fanns ingen signifikant effekt av autonomistöd. 

Det var också den enda studien som fokuserade på tre ämnen (matematik, engelska och 

geografi). I den här studien rapporteras bara analysen av effekterna i matematikämnet. 

Studien utförde tre interventioner. Interventionerna bestod av tillämpning av teknik 

(laptoppar), grupparbete och autonomistöd som innebar att eleverna valde övningsuppgifter 

och studerade i egen takt. Resultatet visade att autonomistöd hade positiva effekter på 

elevernas inlärningsmotivation i ett av de två ämnen som inte var matematik, men ingen 

signifikant skillnad mellan experimentgruppen och kontrollgruppen observerades i matematik 

Tillämpning av teknik (laptoppar) och grupparbete samt utmanande uppgifter hade dock 

positiva effekter på elevernas prestation i matematik. 

 

6.2.3 Självreglerande och metakognitiva metoder  

 
I denna kategori sorteras det in 12 studier (Studie #2 (Kanada), #3 (Indonesien), #4 

(Sydafrika), #7 (Frankrike), #9 (Taiwan), #11 (Tyskland), #12 (Indonesien), #15 (Australien), 

#16 (Nya Zeeland), #18 (Tyskland), #17 (Indonesien), #19 (Taiwan)). Interventionerna i 

dessa studier är avsedda att på olika sätt hjälpa elever att skaffa sig kognitiva färdigheter. 

Interventionerna kännetecknas av kognitiva eller konstruktivistiska inlärningsmetoder som 

baseras på neurovetenskap eller som tillmäter elevers egna aktiva uppfattningar med stor 

betydelse (Mitchell, 2016). Det finns en tydlig överlappning mellan denna kategori och andra 

kategorier med anledning av att kognition påverkar inlärningsprocessen (Mitchell, 2016). 

Studien av Irvine (2020) från Kanada föll även in i kategorin ”Tekniskt stöd” i avsnitt 6.2.2 

och en studie (Lespiau & Tricot, 2019) från Frankrike kategoriseras även som ”kooperativ 

inlärning”. Bägge dessa studier hör alltså inte bara till denna kategori utan tillhör också i 

någon annan kategori.  
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Självreglerat lärande (elevcentrerade interventioner)  
 

5 studier (Studie #2 (Kanada), #4 (Sydafrika), #7 (Frankrike), #15 (Australien), #18 

(Tyskland)) 

I den här underkategorin av ”metakognitiva metoder” ingår 5 studier. Interventioner 

kännetecknas specifikt av elevcentrerad självreglering. Interventionerna har gemensamma 

egenskaper, t.ex. att underlätta inlärningsprocesser för elever genom att sortera information, 

att relatera abstrakta matematiska kunskaper till levande verkligheter, och att stödja eleverna 

att bli självreglerande och för att utveckla kognitiva förmågor och färdigheter. 

Studien (Irvine, 2020) från Kanada tillämpade en kombination av multikognitiva och 

metakognitiva strategier för elevmotivation och lärande. Studien (Sproesser, Engel & Kuntze, 

2016) från Tyskland genomförde praktiska aktiviteter i förhållande till relevant statistiskt 

innehåll i motsvarande lärmiljöer, exempelvis kunde eleverna upptäcka egenskaper hos 

distributioner av chokladlinser och kroppshöjd. Norton (2017) från Australien tillämpade 

Basil Bernsteins begrepp om pedagogisk diskurs i matematikklassrummet. Där 

dokumenterades och analyserades akademisk inlärningstid för eleverna (ALT - students’ 

reports of academic learning time) för att öka elevengagemang och deltagande för 

matematikinlärning genom instruktions- och regleringsdiskurs. Studien (Mkhize, 2017) från 

Sydafrika baserades på SDT och motivation utifrån tre aspekter av de mänskliga 

grundläggande behoven autonomi, samhörighet och kompetens. En intervention utfördes 

genom att forma ungdomars identiteter i förhållande till autonomi för att förbättra elevers 

kognitiva förmågor och motivation för inlärning av matematik. Interventionerna som används 

i studierna visade positiva effekter på elevmotivation och prestation i matematik. 

Med anledning av hur de beskriver sin teoribakgrund kategoriserades också Lespiau och 

Tricot (2019) i kategorin ”kooperativ inlärning” som kännetecknas av konstruktivism. 

Lespiau och Tricot (2019) byggde på Geary’s evolutionary approach och undersökte hur 

primära kunskapsinnehåll (mat och djuregenskaper) kan underlätta inlärningen av sekundär 

kunskap (formella logiska regler, matematik och grammatikregler). Geary’s evolutionary 

approach påstår att det är lätt för människor att förvärva primär kunskap först, sen sekundär 

kunskap med mer ansträngningar.  

 

Metakognitiva metoder 
 

7 studier (#3 (Indonesien), #9 (Taiwan), #11 (Tyskland), #12 (Indonesien), #16 (Nya 

Zeeland), #17 (Indonesien), #19 (Taiwan)) 

Den här underkategorin fokuserar specifikt på vikten av lärarstöd genom olika metoder i 

inlärningsprocesser för att utveckla elevers kognitiva färdigheter. Alla studier visade positiva 

effekter på elevernas motivation, matematikprestation och själveffektivitet. 

Både studie (Kuo, Tuan & Chin, 2020) och studie (Kuo, Tuan & Chin, 2019) från Taiwan 

tillämpade väldigt lika interventioner. Elevernas inlärning baserades på förfrågningar (Inquiry 

learning). Bägge studierna visade generellt positiva effekter på förbättrad förståelse för 

matematikkunskaper och elevers engagemang i matematik. Studien (Nagengast, Brisson, 

Hulleman, Gaspard, Häfner & Trautwein, 2018) från Tyskland genomförde 

relevansinterventioner genom att eleverna producerade skriftliga reflektioner om hur det som 

de lär sig relaterar till deras verkliga liv. Studien (Supandi, Waluya, Rochmad, Suyitno & 

Dewi, 2018) från Indonesien tillämpade en intervention med “Think-Talk-Write Model” för 
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att förstärka elevmotivation och självförtroende för färdighet och prestation i 

matematikinlärning.  

 

6.2.4 Kooperativ inlärning  
 

I denna kategori ingår 7 studier (#1 (USA), #5 (Sydafrika), #6 (Brasilien), #8 (Danmark), #10 

(USA), #13 (UK), #14 (Nederländerna)) som tillämpade kooperativa interventioner i 

undervisningen. Vissa studier kategoriseras överlappande med andra kategorier. Kategorin 

karaktäriseras av ett kooperativt samarbete mellan eleverna, med sociala färdigheter och 

lärande som utvecklas i ett socialt sammanhang.  

 

Social färdighetsträning i samverkan  
 

4 studier (#1 (USA), #6 (Brasilien), #8 (Danmark), #10 (USA)) 

 

Studier i den här underkategorin lägger tonvikt på att elever lär sig i ett socialt sammanhang 

med omgivningen, t.ex., grupper, klasser, skolor, kulturer och samhällen (Mitchell, 2016).  

Studien (Serrano, Danya, Ekmekci & Fisher, 2020) från USA tillämpade interventioner 

baserade på kulturrelevant pedagogikteori och kombinerande av kultur, konst, geometri och 

kodning har genomförts i en obligatorisk matematikkurs. Resultatet visade en positiv effekt 

på elevernas utveckling i riktning mot datavetenskap. Studien (Dias, Araujo & Ota, 2017) 

från Brasilien baserades på konstruktivism som representeras av den ryske psykologen 

Vygotskij. Interventionen kombinerade matematikinlärning med mobil teknik som verktyg, 

vilket präglas av mediering av teknologi i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). 

Interventionen utmanade eleverna att kollaborativt skapa applikationer genom att söka 

relevanta matematikhistoriska element för att förklara matematiska begrepp, teorier och 

logiska strukturer. Resultatet visade att den mobila tekniken skapade en stimulerande och 

utmanande lärmiljö och positiva effekter på motivation, samt socialt och historiskt lärande. 

Studien (Andersen, Nissen & Poulsen, 2016) genomförde en akademisk utbildning i 

Danmark på 14–16 åriga pojkar som var i riskzonen att hoppa av gymnasieskolan. 

Interventionen kännetecknades av de sju begreppen ”självkontroll”, ”engagemang”, 

uthållighet”, ”social intelligens”, ”nyfikenhet”, ”tacksamhet” och ”optimism” vilket 

förstärker elevers färdighet och samverkan i social integration. Resultatet visade att alla 

pojkarna förbättrade sig i läsning, stavning, matematik, välbefinnande och skolmotivation i 

sommarskolan. Studien (Froiland, Davison & Worrell, 2016) från U.S.A. genomförde en 

intervention som fokuserade på lärarnas autonomistöd för hawaiianska elever i sammanhang 

med det hawaiianska kulturella begreppet ”Aloha”. Resultatet visade att interventionerna 

höjde elevernas inre motivation, skoltillhörighet, deltagande och prestation i matematik. 

Dock predikterade skoltillhörighet inte matematikprestation. 
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Kamrathandledning (Peer-Tutoring) 

 

3 studier (studie #5 (Sydafrika), #13 (UK), #14 (Nederländerna)) 
 

I denna underkategori handlar tre studier om kamrathandledning eller samarbetsinriktad 

gruppundervisning. Två studier skrevs av Roberts & Spangenberg (2020) från Sydafrika och 

Zeneli, m. al., (Zeneli, Tymms & Bolden, D. (2016) från UK, där äldre elever som kom från 

högre årskurser och utifrån lärares syn på egen roll handledde och motiverade yngre elever 

för att engagera sig i matematik  

Men en studie (Admiraal, m.fl., 2020) från Nederländerna tillämpade tre interventioner. En 

av interventionerna är grupparbete, där eleverna fick välja sina gruppkamrater för samarbete 

kring matematikinlärning. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad 

mellan experimentgruppen och kontrollgruppen gällande effekten av autonomistöd på 

elevmotivation i matematik. 

 

6.2.5 Kategorier av forskningsmetoder 
 

För att illustrera forskningsmetod gällande studieupplägg som jag ovan har beskrivit i 

övergripande kartläggning har jag valt ut sju representativa studier som jag presenterar nedan 

i detta avsnitt. 

Enligt resultateten som visualiseras i del 1 av tabell 2 har studiernas forskningsmetoder 

fördelat sig som följer: 

 

• Tre studier (#1 (USA), #9 (Taiwan), #11 (Tyskland)) har tillämpat en slumpmässig 

indelning av experiment- och kontrollgrupp. 

• Fyra studier (#3 (Indonesien), #12 (Indonesien), #13 (UK), #14 (Nederländerna)) 

genomförde kvasi-experiment. 

• En studie (#17 (Indonesien)) tillämpade en kvantitativ metod. 

• Fyra studier (#4 (Sydafrika), #5 (Sydafrika), #6 (Brasilien), #15 (Australien)) 

tillämpade en kvalitativ metod. 

• Tre studier (#1 (USA), #2 (Kanada), #19 (Taiwan)) använde en blandning av 

kvalitativa och kvantitativa metoder. 

• Resten, 5 studier (#7 (Frankrike), #8 (Danmark), #10 (USA), #16 (Nya Zeeland), #18 

(Tyskland)) har angett vilken metod som har använts otydligt (dock framgår det att de 

har tillämpat någon form av intervention). 

 

I ovan fördelning framgår att en av studierna hamnar i två av grupperna, nämligen studie # 1 

(USA) som både har tillämpat en slumpmässig indelning av experiment- och kontrollgrupp 

och även tillämpat en blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder. 
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6.3 Illustration 
 

För att illustrera interventionskategorierna som jag ovan har grupperat mina fynd i har jag 

valt ut fyra representativa studier som jag presenterar nedan i detta avsnitt. 

Irvine, J. (2020). Marzano’s New Taxonomy as a framework for investigating student 

affect. Journal of Instructional Pedagogies, v24 Jul 2020, 31pp. 

Denna studie genomförde en intervention enligt Marzano-modellen baserat på MNT 

(Marzano’s New Taxonomy) systemen tillämpande aktiva och sociala strategier för att öka 

elevernas deltagande. Studien genomfördes i Kanada med deltagare i tre klasser i årskurs 10. 

MNT systemen består av tre domäner: Själv- (inklusive motivation), metakognitivt och 

kognitivt system, och påverkar tre inlärningsdomäner: information, mentala och 

psykomotoriska procedurer. Självsystemet påverkar först elevmotivation att fatta ett beslut 

om att börja delta i en uppgift eller fortsätta med den nuvarande uppgiften samt övervakar 

önskvärdhet. Det metakognitiva systemet involverar målsättning och planering; till sist 

aktiveras det kognitiva systemet för att slutföra uppgiften. MNT systemen kan också delas 

upp enligt strategi som tillämpas i de tre systemen. Strategier i det kognitiva systemet ingår i 

processer för lagring och hämtning, förståelse, analys samt kunskapstillämning. 

Svårighetsnivåerna i de fyra processerna inom det kognitiva systemet är stigande. 

Kunskapstillämpning är unik för MNT och anses som den högsta och mest komplexa nivån, 

och där används fyra strategier: beslutfattande, problemlösning, experiment och 

undersökning.  

MNT interventionen som baseras på kognitiva systemet har genomförts i alla lektioner i alla 

klassrum på grund av att kognition anses som en viktig del för alla elevers inlärning. Men 

behandlingarna som fokuserar på självsystemet och metakognitiva systemet användes bara i 

två experimentklassrum. Förkunskaper påpekas som en nyckelfaktor i matematikinlärning, 

därför har kognitiv kompetens stor betydelse för matematikprestationer och elevernas 

självbedömning av matematisk förmåga enligt Milic, m.fl., (2016). MNT interventionen 

syftade till att förbättra elevernas deltagande i klassrummet. Interventionen i de två 

experimentklassrummen fokuserade på elevers frågor, behov och påverkan m.h.a. aktiva och 

sociala strategier och teknisk tillämpning. Samtidigt fanns det ett kontrollklassrum, där det 

genomfördes traditionellt lärarcentrerade lektioner m.h.a. de vanliga 

undervisningsstrategierna för att jämföra med de två experimentklasserna. Studien samlade in 

data genom veckoenkäter via dator, mobil eller surfplatta och intervjuer för att mäta elevernas 

attityder, och kombinerades med summativa bedömningar genom prov samt lärarnas 

vardagsreflektioner som gjordes via internet för att analysera effekter av interventionen. 

Matematikkunskapen gällde kvadratiska funktioner och ekvationer som baserar på analys. 

Resultatet visade positiva effekter på elevernas engagemang, attityd och prestationer.  

Studien presenteras här på grund av att interventionen genomfördes ur två specifika aspekter 

av kognitiva systemet. Den ena är att förkunskaper påpekas som en nyckelfaktor i 

matematikinlärning för att skaffa kognitiv kompetens för matematikprestationer och 

elevernas självbedömning av matematisk förmåga. Den andra är att kunskapstillämpning 

betonas som unik för MNT och anses som den högsta och mest komplexa nivån i 

inlärningsprocessen (Irvine, 2020). 

 

Ja'faruddin, Hamzah, U., Chen. W.-H. & Teng, D. C-E. (2020). The Comparison 

between Two Hypnoteaching Models in Mathematics Teaching and Learning. , 15 (3), 9 

pp. 
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Artikeln handlar om en studie som har genomförts i Indonesien med 43 deltagare i tre klasser 

i en gymnasieskola. Studien jämförde två modeller av Erickson-HM och Elman-HM med en 

vanlig CM undervisningsmodell. HM står för Hypnoteaching Model medan CM står för 

Control Model. Erickson-HM och Elman-HM baserades på hypnos- och hypnoterapiteorier 

som grundades av Erickson 1980 och Elman 1977. Hypnoteaching använder metaforiska 

tekniker genom liknelser och berättelser som inte är relaterade till elevproblem. I en typisk 

hypnoteaching ingår sex steg:  

 

1. Skapa kontakt med elever. 

2. Aktivera ett Geni-ankare, vilket definieras som det viktigaste och mest unika steget i 

inlärningsprocessen. Geni-ankaren är en känslomässig utlösningsmekanism (emotionell 

avtryckarknapp) som kan aktiveras för att omedvetet väcka positiva känslor hos elever i 

syfte att hjälpa dem att få tillgång till sitt bästa emotionella tillstånd för inlärning.  

3. Organisera inlärningsmiljön på ett sätt som är gynnsamt för grupparbete och för lärare 

och elever att gå genom frågor och svar i sitt lärande. 

4. Använd Energizer-ankare för att hålla eleverna fokuserade och motiverade under 

inlärnings- och undervisningsprocessen. Principen för detta fungerar på liknande sätt som 

Geni-ankare som togs upp i det andra steget. 

5. Omformulera förståelser, vilket innebär att eleverna assimilerar den förvärvade 

kunskapen genom mindmapping och anteckningar. 

6. Reflektion genom avkoppling. I detta steg återspelas undervisnings- och 

inlärningsmaterialet i ett avslappnat tillstånd och avslutas med positiva suggestioner i 

syfte att att förstärka lärandet och Geni-ankaret. 

 

Tillämpning av Hypnoteaching modellen i inlärningsprocessen syftar till att förbättra elevers 

egen uppfattning om matematik och förändra deras attityd och engagemang i matematik 

positivt. Därmed kan Hypnoteaching hjälpa eleverna att uppnå höga prestationer genom 

förslag och underlättande metoder. Studien använde en kvasi-experimentell metod. Resultatet 

visade att eleverna i Erickson-HM gruppen presterade bättre än andra, och eleverna i Elman-

HM gruppen presterade bättre än dem i CM-gruppen. 

Studien presenteras här på grund av att interventionen utfördes utifrån hypotesen att elevers 

inställning till matematik påverkar deras inlärningsförmåga och att en omedveten 

hypnoterapiinducerad förbättring av denna inställning också kan förbättra förmåga såväl som 

motivation enligt Ja'faruddin m.fl. (2020). 

 

Mkhize, D. R. (2017). Forming Positive Identities to Enhance Mathematics Learning 

among Adolescents. Universal Journal of Educational Research 5(2): 175–180. 

Denna artikel handlar om en studie som genomfördes i Sydafrika med 87 deltagande elever i 

årskurs 12 från 17 skolor. Studien baserades på Self-Determination Theory (SDT) och 

motivation utifrån tre aspekter av de mänskliga grundläggande behoven autonomi, 

samhörighet och kompetens. Interventionen utfördes med en serie matematiklektioner i tio 

dagar och 9 timmar per dag i klassrumsinteraktion, vilket motsvarar en period på 11 veckors 

normala lektioner. Varje lektion introducerades med en historia i förhållande till matematik, 

t.ex., för att presentera aritmetikens serier och sekvenser tillämpades berättelsen om Carl 

Friedrich Gauss som uppfann en aritmetisk serieformel. Data samlades in genom 

lärarundersökning, där eleverna identifierade problem genom att svara på frågor gällande 

misslyckanden med matematik. Därefter vidtogs åtgärder gentemot bevisade negativa 
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identiteter, t.ex., eleverna ombads att ge sina grupper ett nytt namn som representerade deras 

ambitioner och självförtroende för matematikinlärning, exempelvis blev några av de positivt 

uppmanande namnen på olika grupper ”matematikjägare, matematikförmedlare, 

matematikexperter, gör matematik lätt”.  Syftet med studien är att förbättra elevers kognitiva 

förmågor och motivation för inlärning av matematik. En intervention utfördes genom att 

forma ungdomars identiteter genom att tillämpa autonomi. Kvalitativa resultat visar på 

positiva identiteter i matematikklasser och ökad motivation hos eleverna i matematik. 

Studien presenteras här på grund av att interventionen genomfördes utifrån specifika åtgärder 

som fokuserade på elevernas identitetsbildning genom resonemang för att förbättra elevernas 

kognitiva förmågor och motivation i matematik. 

 

Kuo, Y.-R.; Tuan, H.-L. & Chin, C.-C. (2020). The Influence of Inquiry-Based Teaching 

on Male and Female Students' Motivation and Engagement. Research in 

Science Education, 50 (2), 549 - 572.  

Artikeln handlar om en studie som genomfördes i Taiwan med 116 elever i årskurs 8. Studien 

tillämpade förfrågningsbaserade (Inquiry-based) instruktioner med labbaktiviteter i en 

experimentgrupp och traditionella instruktioner i en kontrollgrupp. Studien syftade till att 

undersöka elevernas kognitiva, beteendemässiga och emotionella engagemang i 

matematikinlärning. Frågeformulär användes för att mäta elevernas motivation och 

engagemang i lärandet vid för- och eftertest. Kvantitativa data analyserades med t-testet och 

kombinerades med intervjudata till resultat. Resultatet visade positiva effekter på förbättrad 

förståelse och flera inlärningsstrategier, speciellt har pojkarna haft större nytta än flickorna av 

interventionen med avseende på deras motivation och engagemang i att lära sig vetenskap på 

kognitivt, beteendemässigt och emotionellt sätt. Flickorna hade större provångest och lägre 

kognitivt engagemang p.g.a. matematikrädsla och för att de brydde sig för mycket om de rätta 

svaren på arbetsuppgifterna. 

Studien presenteras här på grund av att studien har verifierat hur interventionen påverkade 

pojkar respektive flickor på olika sätt. 

 

 

7. Diskussion 
 

I det här avsnittet återknyter jag resultaten från min systematiska litteraturstudie till 

bakgrunden till den och de bakgrundsreferenser som tidigare presenterats, samt redogör för 

mina reflektioner kring litteraturstudiens metod och resultat. Diskussionen disponeras i 

följande delar: en kort sammanfattning av huvudresultaten, resultatdiskussion, 

metoddiskussion, eventuella konsekvenser resultaten skulle kunna innebära för läraryrket och 

skolans undervisning, samt framtida forskningsbehov. 

  

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Research%20in%20Science%20Education%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Research%20in%20Science%20Education%22%7C%7Csl~~rl','');
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7.1 Kort sammanfattning av huvudresultaten 
 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att förstå hur lärare kan öka 

högstadie- och gymnasieelevers motivation för matematik genom att undersöka tillgänglig 

tidigare forskning inom pedagogisk vetenskap (publicerade på engelska under åren 2016 till 

2020) med specifik fokus på undervisningsexperiment (i matematikundervisning på 

högstadie- och gymnasienivå). Se avsnitt 4.2 (Inklusionskriterier) för en beskrivning på 

studiens avgränsningar. Med undervisningsexperiment avses interventioner, t.ex. alternativa 

undervisningsmetoder, som har förmodats att i viss utsträckning kunna ha en påverkan på 

elevers motivation för matematik. Mitt intresse för att genomföra denna studie har grundat sig 

i mina egna observationer på gymnasieskola av elever som verkar sakna intresse för 

matematikämnet. Jag har på detta velat sätt införskaffa insikter i vad som kan påverka elevers 

motivation för matematikämnet och förstå hur jag utifrån det kan agera för att positivt 

påverka deras motivation genom mitt framtida läraryrke. 

De genomgångna forskningsartiklarna i min systematiska litteraturstudie visar på olika typer 

av interventioner som har prövats för att öka högstadie- och gymnasieelevers motivation för 

matematik. De flesta interventionerna har bestått av en samtidig kombination av flera 

undervisningsmetoder i klassrumsundervisningen. Positiva effekter på elevers motivation 

erhålls enligt studiens resultat främst av följande typer av interventioner: 

 

• Tekniskt stöd för att skapa en stimulerade och utmanande lärmiljö,  

• Metakognitiva metoder som elevcentrerad självreglering (t.ex., formande av positiva 

identiteter, tidrapportering av studietid) och lärarstöd (t.ex., skriftliga reflektioner, 

förfrågningar), 

• Kooperativt samarbete för att utveckla elevers sociala färdigheter och social 

integration genom att relatera abstrakt matematik till elevers vardagsliv. 

 

Sammanfattningsvis påvisar evidensbaserade resultat från flera studier att elever bli mer 

motiverade och mer deltagande i matematikinlärning när de har högre uppfattning om och tro 

på sin egen förmåga i matematik, när undervisningsinstruktionerna förhåller sig till deras 

vardagsliv, och när de har god tillgång till lärarstöd och kamratstöd för deras 

inlärningsbehov. 

 

7.2 Resultatdiskussion  
 

7.2.1 Diskussion av studiernas interventionsresultat 
 

I detta avsnitt tar jag särskilt upp och kommenterar de representativa studierna som 

presenterades i resultatavsnittet 6.3 (Illustration av litteraturstudien) och deras resultat, samt 

diskuterar dem i relation till mitt bakgrundssammanhang. Jag reflekterar här över vad 

resultaten från dessa studier lär oss, och hur det anknyter till tidigare forskning och min 

frågeställning och mina motiv för min systematiska litteraturstudie. 

Studien av Irvine (2020) som baserats på MNT- systemen (Marzano’s New Taxonomy) enligt 

Marzano-modellen tillämpade aktiva och sociala strategier i interventionen för att öka 
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elevernas deltagande. Två av aspekterna enligt MNT som framstår som viktiga eller unika är 

innehavet av förkunskaper som en nyckelfaktor i matematikinlärning, och 

kunskapstillämpning med dess fyra strategier (beslutfattande, problemlösning, experiment 

och undersökning). Kunskapstillämpning beskrivs som den högsta och mest komplexa nivån i 

inlärningsprocessen. Ett exempel på hur kunskapstillämpningsmässiga strategier kan 

användas är flervalssvar på matematiska problem där eleven behöver ange vilket alternativ 

som är rätt svar (beslutsfattande). Ett annat exempel är användande av ekvationssystem för att 

lösa ett tillämpat matematiskt problem. För lärare är insikten om förkunskapers betydelse 

vägledande för vikten av att identifiera elever med bristande förkunskaper och anordna 

anpassad undervisning eller särskilt stöd för dessa elever i syfte att höja deras förkunskaper 

och därmed även deras motivation för matematikämnet. Likaså pekar insikten om 

kunskapstillämpningens fördelar på att det är gynnsamt för matematikelevers 

studiemotivation att få sätta in matematikkunskaperna i ett sammanhang där dessa används 

för att undersöka, experimentera, lösa problem, och fatta beslut. 

I studien av Ja'faruddin, m.fl., (2020) utfördes en intervention som kallas hypnoteaching, där 

förslag och suggestibilitet under avkoppling omedvetet förbättrar elevers inställning till 

matematik vilket leder till en positiv påverkan på deras inlärningsförmåga och motivation.  

Det är som jag ser det en mycket intressant undervisningsmetod som väcker idéer om 

alternativa strategier i lärares val av undervisningsmetod i syfte att aktivera elever till att bli 

motiverade genom att motverka negativa tankar och oro inför matematik.  

I studien gjord av Mkhize (2017) genomfördes interventionen utifrån specifika åtgärder som 

genom resonemang fokuserade på elevernas identitetsbildning för att förbättra elevernas 

kognitiva förmågor och motivation i matematik. Den baserades på SDT och de 

grundläggande behoven autonomi, samhörighet och kompetens. Eleverna har uppmuntrats att 

definiera egna identiteter som ska återspegla deras målsättningar och självförtroende i 

förhållande till matematik. De positiva effekterna på elevernas motivation och prestation i 

matematik visar att tro på egen förmåga ökar ambitionsnivån, och om man antar att 

matematik är lätt och intressant, ökar samtidigt motivationen för att jobba med det. Det är en 

intressant slutsats att människors tänkande kan påverka deras beteenden, och den kan vara 

mycket användbar för matematiklärare i undervisningssituationen. Dock kan effekten av 

autonomistöd på motivation ifrågasättas eftersom olika studier visar olika resultat. Enligt 

studien av Admiraal, m.fl. (2020) t.ex. ledde autonomistöd som bl.a. kännetecknades av att 

eleverna själva fick välja övningsuppgifter, studietakt och studiekamrat inte till ökad 

motivation hos eleverna. 

Det kan också göras vissa intressanta jämförelser mellan resultaten i några av de SDT och 

EVT baserade studierna. I studien av Kuo, m.fl. (2020) visade resultatet att pojkarna hade 

större nytta än flickorna av interventionen med ”inquiry instruction” för att lära sig på 

kognitivt, beteendemässigt och emotionellt sätt. Flickorna hade större provångest och lägre 

kognitivt engagemang på grund av matematikrädsla och brydde sig mer om de rätta svaren på 

arbetsuppgifterna. Studien av Fredricks, m.fl., (2018) visade också vissa skillnader mellan 

könen. Den visade förvisso att både pojkar och flickor blev högt engagerade med mer 

elevcentrerade undervisningsmetoder i klassrummet, t.ex., genom att få kamratstöd eller 

personligt relevanta uppgifter. För flickorna var det dock viktigare att få lärarstöd och de lade 

även mycket vikt vid att bygga relationer eller att kamrater skulle bry sig om dem. Dessa 

faktorer var särskilt viktiga för flickor för att engagera sig i lärande, medan pojkar var mer 

intresserade av matematik och naturvetenskap i riktning mot STEM-relaterade karriärer. 

Båda studier av Kuo, m.fl. (2020) och Fredricks, m.fl., (2018) demonstrerade vilka typer av 

undervisning som fungerar bra för pojkar respektive flickor. Det kan tydligt ses att det finns 



26 

 

ett positivt förhållande mellan elevcentrerade instruktioner och elevernas beteende och 

kognitiva engagemang i matematik. Studien av Fredricks, m.fl. (2018) visar att det är mycket 

viktigt att bygga en bra relation mellan lärare och elever för att främja elevers lärande ur 

flickors perspektiv. Matematik är mer teoretiskt och abstrakt (Bartos & Lederman, 2014; 

National Research Council, 2000; Sandoval, 2005) jämfört med naturvetenskap som har en 

mer nära förhållande till verkliga frågor eftersom naturvetenskap fokuserar på förfrågning-

baserade instruktioner (Duschl, 2008) enligt Fredricks, m.fl. (2018).  

Från diskussionen ovan kan vi notera att evidensbaserade resultat från flera studier visade att 

högstadie- och gymnasieelever kan bli mer motiverade och mer deltagande i 

matematikundervisning med hjälp av interventioner som fokuserar på kunskapstillämpning, 

hypnoteaching, och att stärka deras förkunskaper. En del forskning ger även stöd till att 

elevcentrerade och identitetsbildande åtgärder kan förbättra elevernas motivation och 

prestation. Dessa slutsatser stämmer i stort med bakgrundsreferenserna till min systematiska 

litteraturöversikt, se avsnitt 3 (Teoretisk bakgrund), men bekräftar på ett konkretiserande sätt 

teoribildningen kring vad som kan påverka högstadie- och gymnasieelevers motivation i 

matematikämnet. De hjälper även mig att förstå hur jag kan jobba för att öka mina elevers 

motivation i matematik i mitt framtida läraryrke, vilket var syftet med min studie. 

 

7.2.2 Diskussion av studiernas forskningsmetoder 
 

I det här avsnittet granskar jag studiernas resultat och kvalitet utifrån de forskningsmetoder 

som de tillämpat, samt jämför studiernas inbördes bevisvärden och diskuterar kritiskt 

säkerheten i deras slutsatser.  

Det finns tre studier som har tillämpat en slumpmässig indelning av experiment- och 

kontrollgrupp. Dessa är studien av Serrano, m.fl. (2020) från USA med 133 deltagare, studien 

av Kuo, m.fl. (2020) från Taiwan med 116 deltagare, och studien av Nagengast, m.fl. (2018) 

från Tyskland med 1978 deltagare. 

De fyra studierna av Ja'faruddin, m.fl. (2020) och av Supandi, m.fl. (2018) från Indonesien, 

av Zeneli, m.fl. (2016) från UK och av Admiraal, m.fl. (2020) från Nederländerna 

genomfördes enligt kvasi-experimentella upplägg, dvs utan slumpmässig indelning av 

deltagarna i studierna. 

Återstående tolv studier, som alla har tillämpat någon form av intervention, har i vissa fall 

angett huruvida de har följt en kvantitativ, kvalitativ, eller blandad metod, men inte 

uttryckligen angett om de har följt ett experimentellt (inkluderande randomisering) eller 

kvasi-experimentellt upplägg.   

Enligt Forsberg & Wengström (2016) gäller att randomiserade kontrollerade studier 

(randomized controlled trials) anses ha högre bevisvärde än icke-randomiserade studier som 

utförds kvasi-experimentellt, samt att fler deltagare (större population) i studie kan 

möjliggöra större trovärdighet och pålitlighet i slutsatser. Jag anser därför att de ovan nämnda 

tre studierna som tillämpar en randomiserad kontrollerad metod har högre bevisvärde och har 

bättre studieupplägg för att påvisa effekt av interventioner på elevers motivation, i jämförelse 

med de fyra studierna med kvasi-experimentell metod. De återstående tolv studierna som inte 

uttryckligen har fullständigt deklarerat upplägg anser jag ha lägre bevisvärde än föregående 

sju studier. Utifrån aspekten randomisering av urval och störst populationsstorlek i urvalet är 
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studien av Nagengast, m.fl. (2018) från Tyskland med 1978 deltagande elever den som ger 

säkrast slutsatser.   

 

7.3 Metoddiskussion  
 

Metoden som har använts i denna studie är en systematisk litteraturstudie för att finna svar på 

min frågeställning, se avsnitt 2 (Syfte och frågeställningar). Jag sammanfattar nedan vad jag 

själv observerat angående studiens metod och utförande samt mina förbättringsförslag.  

 

Upprepade sökningar tog lång tid  
Initialt använde jag endast Google Scholar för sökningar i syfte att samla idéer till vidare 

arbete. Detta fortgick lite väl länge innan jag bestämde mig för att använda databasen ERIC. 

Hela sökprocessen upplevde jag som en konst (Forsberg & Wengström, 2016) innan jag kom 

in på lämpligt systematiskt tillvägagångssätt. Det är avgörande att både ha rätt frågeställning 

och att använda rätt databas, rätt språk, och rätt kombination av sökord i sökningsprocessen.  

 

• På svenska var mina sökträffar mindre både till antal som till akademiskt djup.  

• Att söka på Google Scholar är mycket brett, där finns allt. Jag läste genom ungefär 

350 artiklar för att manuellt gallra fram ett urval av ungefär 10 utav dem, vilket är hårt 

arbete. 

• Att använda sökordet ”math” kan missa häften av användbar information i jämförelse 

med sökordet ”math*”. 

 

Självkritisk diskussion kring begränsat dataurval 
 

Jag har manuellt gallrat ut 19 studier utifrån de 46 studier som min sökning med söktermer 

genererade i databasen ERIC. Bortfallet är 27 studier av 46 som exkluderades i den manuella 

gallringsprocessen på grund av att ämnen, åldersgrupper och studieupplägg inte passade 

inklusionskriterierna (jämför inklusionskriterier i avsnitt 4.2 och exklusionskriterier i avsnitt 

4.3). De 46 studierna i urvalet baserades på sökord i databasen. Jag har valt ut endast artiklar i 

fulltext som publicerades under de senaste 5 åren (2016–2020) för att minska antalet träffar. 

Det är avgörande hur mycket tid man har tillgänglig för att hantera data. Jag räknade ut att jag 

under den korta tid jag hade tillgänglig hade möjlighet att bearbeta endast den mängden 

artiklar. Om det funnes möjlighet att välja ut en större mängd forskningsartiklar kunde jag ha 

tagit med fler intressanta studier. Denna begränsning för urvalet är en kritisk svaghet i den 

systematiska litteraturstudien eftersom begränsningen har tagit bort en stor mängd data som 

möjligtvis hade högre kvalitet. Det kan även misstänkas att ett systematiskt fel kan ha 

uppstått på grund av de valda söktermerna som nödvändiggjorde en signifikant manuell 

gallring (27 av 46 studier gallrades bort) vilket också inför en risk för mänskligt godtycke. 

Jag har även begränsat min litteratursökning till en databas (ERIC) istället för att söka i flera 

databaser, och därmed kan det i resultaten uppstå en viss bias baserat på lägre 

representativitet i tillgänglig sökdata. 
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7.4 Konsekvenser för undervisning  
 

Syftet med min systematiska litteraturstudie var att upptäcka välfungerade evidensbaserade 

undervisningsmetoder som kan användas i klassrumsundervisning för att öka elevers 

motivation i matematikämnet, för att därmed också kunna förbättra deras prestation och 

resultat. Denna studies resultat kan bidra till skolans verksamhet genom att ge förslag på 

undervisningsmetoder till både blivande lärare och verksamma lärare för deras 

undervisningsplanering i matematik.  

Slutsatserna som kan dras från resultaten kan vara vägledande för lärare att kunna förstå vilka 

åtgärder som spelar stor roll för högstadie- och gymnasieelevers motivation i 

matematikämnet, och ger även lärare verktyg att planera vilka åtgärder som kan tillämpas för 

att förebygga elevers svårigheter i klassrummet. 

Resultaten visar också att framför allt så spelar läraren en oerhört stor roll i klassrummet för 

att kunna leverera en tydlig och välfungerande undervisning, där det gäller för läraren att 

kunna anpassa sig till ständigt nya situationer som kräver nya lösningar. Jag uppfattar att 

lärares pedagogiska kompetenser är en nyckelfaktor för att kunna möta elevers behov att öka 

motivationen till matematikstudier. Lärare behöver kunna vägleda, strukturera upp och 

stimulera elever i klassrummet. Därmed krävs det att lärare inte bara har goda 

ämneskunskaper i matematik utan också att de är pedagogiskt skickliga. Detta arbete har ökat 

mitt medvetande kring hur viktigt det är för mig att kontinuerligt uppdatera mina kunskaper i 

pedagogik och skapa nya pedagogiska kompetenser i mitt framtida läraryrke.  

Jag själv tycker att grupparbete inte alltid fungerar bra, det har komplexa påverkansfaktorer, 

t.ex. att kamrater inte bryr sig om varandra eller oharmoniska sociala relationer och detta kan 

påverka gruppers arbete negativt. Tekniskt stöd som intervention kan också ifrågasättas. Jag 

upplever att tekniskt stöd inte alltid har positiva effekter på både motivation och prestation i 

matematik. Detta har jag sett från praktiken under VFU-kurser. Vissa elever har ingen vana 

att räkna eller lösa matematikproblem för hand och tänka själva. De berättade att de ofta 

använder dator och på lång sikt blir det då svårt att bibehålla kompetens att räkna med papper 

och penna. Ett annat exempel från mina VFU -kurser är att jag såg att en stor del av eleverna i 

årskurs 2 i gymnasieskolan hade svårt att rita grafer till linjära ekvationssystem för hand. 

Syftet med att rita grafer är att hitta en lösning för ekvationssystem eller skaffa mer förståelse 

för relevanta matematikproblem. Ett tredje exempel är att elever i gymnasieskolan inte 

använder kort division för att hantera de tal som inte är jämnt delbara när de räknar för hand. 

Istället är de helt beroende av en miniräknare. T.ex., 70/3 =? Utan miniräknare klarar 

eleverna inte att lösa uppgiften. Därmed vill jag säga att om människor är för beroende av 

tekniskt stöd är risken att deras egna förmågor minskar och det är en risk man behöver 

förhålla sig till om man använder tekniskt stöd för att öka motivationen.  

 

7.5 Fortsatta studier 
 

Jag upplevde under mina VFU-perioder att det behövs relevanta praktiska interventioner som 

är effektiva för att motivera både lågpresterande och högpresenterande elever. Genom den 

här systematiska litteraturstudien har jag hittat många forskningsstudier som gäller för de 

lågpresterande eleverna, men väldigt lite forskning gäller för de högpresterande eleverna och 

i synnerhet finns det få studier som gäller situationen i Sverige. 
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Jag rekommenderar därför fler empiriska studier som prövar interventioner ämnade att bevara 

och höja motivationen för att studera matematik hos högpresterande elever, särskilt i den 

svenska skolan. 
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Bilagor 
 

Tabell 1: Sökning i databasen ERIC  

(Datum: Sökning utförd under perioden april – maj 2021 i dem under den perioden tillgängliga 

artiklarna i ERIC) 

Databas Sökindex Sökord/kombination Avgränsningar Sökträffar 

ERIC S1 
motivation  
AND math* 

  5300 

ERIC S2 
motivation  
AND math* 
AND (intervention OR experiment) 

  543 

ERIC S3 

motivation  
AND math* 
AND (intervention OR experiment) 
AND (high school OR secondary 
education OR secondary school) 

  264 

ERIC S4 

motivation  
AND math* 
AND (intervention OR experiment) 
AND (high school OR secondary 
education OR secondary school) 

Peer Reviewed 155 

ERIC S5 

motivation  
AND math* 
AND (intervention OR experiment) 
AND (high school OR secondary 
education OR secondary school) 

Peer Reviewed 
full text 

93 

ERIC S6 

motivation  
AND math* 
AND (intervention OR experiment) 
AND (high school OR secondary 
education OR secondary school) 

Peer Reviewed 
full text 

2016–2020 
46 

ERIC 
S6 + 

manuell 
gallring 

motivation  
AND math* 
AND (intervention OR experiment) 
AND (high school OR secondary 
education OR secondary school) 

Peer Reviewed 
full text 

2016–2020 
+ 

exklusionskriterier* 

19 

 

 

* (Elever utanför åldersgrupp 13-18) OR (Andra ämnen eller forskningsområden än 

matematik) OR (Fokus på lärares utveckling eller utbildning) OR (Icke-interventionell 

metod)
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Tabell 2: Redovisning av utvalda data 
INDEX/ 

COUNTRY 

PUBLICATIONS TITLE INTERVENTION / 

TEACHING METHOD 

SUBDOMAN/ SAMPLE  

/GRADE / THEORY 

RESEARCH METHOD RESULTS CATEGORY 

Del1: Urval (19 st) i ERIC till studien  

1  
USA 

Serrano, C., 

Danya M., 
Ekmekci, A. 

& Fisher, A. 

(2020) 

Integrating 

Culture, Art, 
Geometry, and 

Coding to 

Enhance 
Computer Science 

Motivation among 

Underrepresented 

Minoritized High 

School Students 

This intervention integrated 

culture, art, geometry, and coding 
in 6 geometry classes in a 

required high school mathematics 

course.  

Geometry; 

133 students; 
6 classes in Grade 10; 

Over 90 min; 

Intervention informed by 
culturally relevant 

pedagogical theory which is 

based on self-efficacy. 

Randomly assigned: 

EG: 3 classes  
CG: 3 classes 

By using both quantitative and 

qualitative analysis. 

A positive effect on the 

development of URM students' 
computer science-oriented selves.  

Moreover, several qualitative 

themes emerged in how URM 
( underrepresented minoritized) 

students connected with the CS 

(Computer Science) role model. 

Technique 

support, 
cooperative 

learning 

2 
Canada 

Irvine, J. 
(2020) 

Marzano’s New 
Taxonomy as a 

framework for 

investigating 
student affect 

The MNT intervention: 
with active and social 

instructional strategies to enhance 

student participation combined 
with focus on student questions 

and needs for their motivation, 

metacognition and support with 
technology.  

Quadratic functions & 
equations; 

3 classrooms in Grade 10; 

MNT (Marzano's New 
Taxonomy) including the 

self-, metacognitive and 

cognitive system; 

Two treatment classes & one 
control class. 

Quantitative method with 

student surveys; 
Qualitative method with post-

intervention interviews, teacher 

pre- and post-interviews and 
observations of teachers.  

Positive effects on student 
engagement, attitude and 

achievement. 

Student-
centered, 

metacognitive 

method, with 
technique 

support 

3 

Indonesia 

Ja'faruddin, 

Hamzah, U., 

Chen. W.-H. 
& Teng, D. 

C-E. (2020) 

The Comparison 

between Two 

Hypnoteaching 
Models 

in Mathematics Te

aching and 
Learning 

The application of hypnosis in the 

teaching and learning process to 

compare the use of the 
hypnoteaching models of 

Erickson-HM & Elman-HM teach 

students mathematics by helping 
students to control their mind 

through suggestion and 

facilitation in two EG, and 
conventional non-hypnoteaching 

model (CM) in CG (a purely 

lecture-discussion method  by 
using chalk and board.). 

43 students; 

Senior high school. 

16 times with 3 hours/time. 
Hypnoteaching models  

based on the hypnosis and 

hypnotherapy theories which 
developed by Erickson 

(1980) and Elman (1977). 

A quasi-experiment research 

EG 1: 15 with Erickson-HM;  

EG 2: 13 with Elman-HM;  
CG 3: 15 with CM. 

By using quantitative data on 

mathematics achievement tests 
and questionnaire on students’ 

motivation 

.  

Positive effects of students in the 

Erickson-HM group outperformed 

better than others. furthermore, 
students in both hypnoteaching 

groups had higher motivation in 

learning than those in the CM 
group. 

Hypnoteaching  

4 
South 

Africa 

Mkhize, D. R. 

(2017) 

Forming Positive 

Identities to 
Enhance Mathema

tics Learning 

among 
Adolescents 

The action research intervention  

on how the autonomy to form 
adolescents' identities in 

mathematics learning, impacted 

their learning and attitude 
towards mathematics.  

87 students; 

17 schools in Grade 12; 
According to SDT(self-

determination theory) 

Qualitative research 

Interview and survey 

Learners lived up to their self-

formed identities and this enhanced 
their motivation to learn 

mathematics. Forge positive 

identities in mathematics 
classrooms to enhance motivation 

to learn mathematics are 

recommended. 

Student-

centered: 
Self-identities 

forming 

5 

South 
Africa 

Roberts, A. 

K. & 

Spangenberg, 
E. D. (2020) 

Peer Tutors' 

Views on Their 

Role in 
Motivating 

Learners to 

The intervention av ARCS-model 

(attention, relevance, confidence 

and satisfaction) for peer tutoring: 
10 of the best-performing learners 

in Grade 12 afford peer tutoring  

10 students in Grade 12 

tutoring 107 students in 

Grade 8 & 9; The 
intervention based on self-

Qualitative method utilized pre- 

and post-interviews as data 

collection instruments. 

Results showed the ARCS -model 

for motivation in mathematics 

learning is a new perspective in 
research about instructional 

strategies. 

Peer tutoring 
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INDEX/ 

COUNTRY 

PUBLICATIONS TITLE INTERVENTION / 

TEACHING METHOD 

SUBDOMAN/ SAMPLE  

/GRADE / THEORY 

RESEARCH METHOD RESULTS CATEGORY 

Learn Mathematic

s 

in motivating for Grade 8 and 

Grade 9 learners to learn 
mathematics. 

efficacy and  Keller’s (1987) 

ARCS model. 

6 
Brazil 

Dias, E. J., 

Araujo, C. F., 
Jr. & Ota, M. 

A., (2017). 

Tablets and 

Applications to 
Tell Mathematics' 

History 

in High School 

By using mobile technology in 

search of a little the Mathematics' 
history to explain mathematical 

concepts and theories, from a 

collaborative work.  
By using new Technologies of 

Information and Communication 

as a tool to meet the individual 

and social needs of 

communication. 

107 students; 

The first year of the high 
school.   

Socio-cultural approach 

based on the interdisciplinary 
work allied to the history of 

Mathematics,  the use of 

mediating artefacts a.t. 

Vygotsky (1991). 

Observation av three classes, 

Questionnaire of the study 

The result generated a stimulating 

and challenging environment in 
search of mathematical historical 

elements to explain concepts and 

theories, positive effects on 
motivation and getting knowledge. 

cooperative 

learning, with 
technique 

support 

7 
France 

Lespiau, F. & 

Tricot, A. 
(2019) 

Using Primary 

Knowledge an 
Efficient Way To 

Motivate Students 

and Promote the 
Learning 

of Formal 

Reasoning 

Training with syllogisms of 

unknown content (to reduce the 
use of prior knowledge) and 

being related to primary 

knowledge (rules about invented 
food and animals) 

or secondary knowledge 

(fictitious mathematics and 
grammar rules) in order to best 

pass a final test. 

Algebra; 

210 students in high school. 
Based on Geary's 

evolutionary approach. 

Two experiments. 

Final test performance & 
Questionnaire on a Likert scale 

for the effects of experiments.  

Results showed the evolutionary 

approach has the positive influence 
of primary knowledge for 

participants' efficiency, motivation, 

confidence and less cognitive load 
when confronting with primary 

knowledge compared 

to secondary knowledge. 

Metacognitive 

method 

8 
Denmark 

Andersen, F. 
Ø., Nissen, P. 

& Poulsen, L. 

(2016) 

Inclusion of 
Marginalized 

Boys: A Survey of 

a 
Summer School U

sing Positive 

Psychology Interv
entions 

The intervention of an academic 
education with seven strength-

based characters: "self-control," 

"commitment," "perseverance," 
"social intelligence," "curiosity," 

"gratitude," and "optimism", for 

boys who had risk to drop out of 
high school. 

100 boys in 14-16 years old; 
3 weeks in Summer learning 

program. between 2013 - 

2015; based on Seligman & 
the American KIPP schools.  

Data consists of interviews, 
learning scales and different 

test scores.  

The results showed all the boys 
improved substantially in reading, 

spelling, math, well-being and 

school motivation during summer 
school. 

cooperative 
learning: 

Self-regulated; 

Social & 
individual 

development, 

with technique 
support. 

9 
Taiwan 

Kuo, Y.-R.; 

Tuan, H.-L. 
& Chin, C.-C. 

(2020) 

The Influence of 

Inquiry-Based 
Teaching on Male 

and Female 

Students' Motivati
on and 

Engagement 

Intervention with inquiry-based 

instruction with aim to promote 
school students’ self-regulated 

learning and motivation, by using 

quality student-generated 
questions to integrate related 

knowledge in the intervention, 

including lab activities and we 
tried to examine students’ 

cognitive, behavioral, and 

emotional engagement 
comprehensively.  

116 students;Grade 8 under a 

semester;Inquiry-based 
teaching based on self-

efficacy theory 

Randomly assigned two 

groupsEG: 60 & CG: 
56;Questionnaires and pre- and 

post-tests used and 

administered; Quantitative data 
were analyzed with t test, and 

the interview data were fully 

transcribed and coded. 

Positive effects on understanding,  

learning strategies. Males improved 
more than females in motivational 

constructs, recognized the value of 

learning science, and increased their 
cognitive, behavioral, and 

emotional engagement because 

what they learned applied to real 
life. But females had higher exam 

anxiety and lower cognitive 

engagement due to mathematics 
fear,  and caring too much about the 

right answers. 

Student-

centered,metac
ognitive 

method 

10 

 USA 
Hawaii 

Froiland, J. 

M., Davison, 
M. L. & 

Aloha Teachers: 

Teacher 
Autonomy 

Teacher autonomy support on 

intrinsic motivation, school 
belonging, math course-taking,  

Grade 9-11, Minority 

students; 
Over two years intervention 

Questionnaire of data being 

measured with different items 

Interventions for Hawaiian students 

showed positive effects of teacher 
autonomy support on 

Cooperative 

learning 
model,  
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Worrell, F. C. 

(2016) 

Support Promotes 

Native Hawaiian 
and Pacific 

Islander 

Students' Motivati
on, School Belong

ing, Course-

Taking 
and Math Achieve

ment 

of  teacher autonomy support  

associated with intrinsic 
motivation and self-

determination theory.  

which based on Likert scales of 

a 1–4 scale. 

intrinsic motivation, school belongi

ng, math course-taking, 
and math achievement. 

11 

Germany 

Nagengast, 

B., Brisson, 

B. M., 

Hulleman, C. 
S., Gaspard, 

H., Häfner, I. 

& Trautwein, 
U. (2018) 

Learning More 

from 

Educational Interv

ention Studies: 
Estimating 

Complier Average 

Causal Effects in 
a 

Relevance Interve

ntion 

Relevance intervention: 

Asking students to individually 

complete writing activities for 

individua reflection  on how what 
they are learning relates to their 

lives, improve student learning 

outcomes.  

1978 Students; 

From 82 classes in Grade 9; 

A part of the MoMa 

intervention study based on 
EVT (Expected Value 

Theory); 

Two intervention conditions, 

“quotations” (25 classes, 585 

students) or “text” (30 classes, 

758 students o); 
A waitlist  control group (27 

classes, 635 students).  

A randomized evaluation  by 
using Complier Average Causal 

Effects (CACE) to identify 

effects on intervention; 
Questionnaires and  a four-

point–Likert-scale. 

Results showed that there were 

larger differences for compliers 

than noncompliers, the quotations 

condition was slightly more 
effective for students than the text 

condition at changing the outcomes. 

Metacognitive 

method 

12 

Indonesia 

Supandi, S., 

Waluya, S. 
B., Rochmad, 

R., Suyitno, 
H. & Dewi, 

K. (2018) 

Think-Talk-Write 

Model for 
Improving 

Students' Abilities 
in Mathematical R

epresentation 

Learning process  was 

implemented by Think-talk-write 
(TTW) strategy The think-talk-

write strategy is acooperative 
learning model which comprises 

stage of think, talk, and write 

thought, reflection, and organizes 
ideas. Subsequently, students 

should write in the experiment 

group only; The expository 
approach was applied In a control 

group. 

64 students;Grade 8, Based 

on Self-efficacy.  

A Quasi-Experiment 

design;Questionnaire and 
Likert-type scale being used to 

collect data.Analyzed data by 
using the ShapiroWilk test and 

the variance homogeneity test. 

The result indicated that the 

students hade high self-efficacy and 
a higher average score on the 

mathematical representation ability 
by using the think-talk-write 

strategy than those with the 

expository approach. 

Metacognitive 

method; 

13 

UK 

 

Zeneli, M., 
Tymms, P. & 

Bolden, D. 

(2018) 

The Impact of 

Interdependent 
Cross-Age Peer 

Tutoring on Social 

and Mathematics 
Self-Concepts 

Interdependent Cross Age-Peer 

Tutoring' (ICAT)  on the 
socioacademic process of 

learning of self-concepts applied 

once a week for a period of 35-40 
minutes across six weeks. 

In school A Year 8 students 

tutored Year 6 (n=201), 
in school B Year 9 students 

tutored Year 7 (n=115), 

in school C Year 10 students 
tutored Year 8 (n=102). 

Based on  Social 

Interdependence Theory.  

A pre- & post- test quasi 

experimental design and a 
single group design. 

For school A, which implemented 

ICAT according to program 
specifications, some positive and 

significant effect sizes were 

observed. 

Peer tutoring 

14 

Netherla
nds 

Admiraal, W., 

Post, L., 

Lockhorst, 
D., Louws, 

Personalizing 

Learning with 

Mobile 
Technology in a 

Secondary School 

Three interventions: 

personalizing learning with 

mobile technology; autonomy 
support to do tasks at their own 

242 students, Grade 7-

8;Interventions based on 

Self-Determination Theory 
and a comprehensive 

approach on learning. 

Quasi-experimental design:an 

experimental condition  and a 

control condition.Data gathered 
with student questionnaires and 

regular exams.  

Results showed that autonomy 

support (pace and tasks) had no 

significant change for math, using 
laptops and the interaction of 

Cooperative 

learning 

model: 
Technic 

support; 
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M. & Kester, 

L. (2020) 

in the 

Netherlands: 
Effects on 

Students' 

Autonomy 
Support, Learning 

Motivation and 

Achievement 

pace, group mates and ask 

completion. 

groupworks hade positive effects on 

maths prestation. 

Autonomy 

supportive,Gro
up works 

15 

Australia 

Norton, S. 

(2017) 

Mathematics Enga

gement in an 

Australian Lower 

Secondary School 

By using Basil Bernstein's 

concepts of pedagogic discourse 

to document and analyze 

academic learning time (ALT) to 

capture aspects of the regulative 

and instructional discourses 
operating in the mathematics 

classrooms. 

160 students in Grade 8;  

125 students in Grade 9; 

Based on Basil Bernstein's 

concepts of classroom 

pedagogic discourse 

A number of instruments: 

student survey including Likert 

scales, written responses to 

prompts and drawings, student 

interviews and prolonged 

observations.  

In terms of ALT, the classroom 

observations showed higher 

engagement in higher stream 

classes and lower engagement in 

lower stream classes. But in the two 

most challenging classes, the key 
variable appeared to be poor 

instructional and regulatory 

discourse from new-to-teaching or 
out-of-field teachers. 

Student-

regulated 

16 

New 

Zeeland 

Locke, T. & 

Tailby, S. 

(2016) 

Developing 

Algebraic 

Understanding 
through Talk and 

Writing: A Pilot 

Study 

The kinds of curriculums teacher 

autonomy support on intrinsic 

motivation, school belonging, 
math course-taking 

 

Two classes in Grade 9; 

Minority students; 
5 weeks interventions based 

on disciplinary literacy 

theory. 

Data collected by"--pre- and 

post-

intervention questionnaires, test 
results and teacher 

observations. 

Results showed that the activities 

has increased in students' algebraic 

confidence and willingness to use 
algebraic discourse in expressing 

and reflecting on their learning. 

Metacognitive 

method, 

 teacher 
autonomy 

support 

17 

Indonesia 

Winarso, 

Widodo 

(2018) 

Authentic 

Assessment for 

Academic 
Performance: 

Study on the 

Attitudes, Skills, 
and Knowledge of 

Grade 8 

Mathematics 
Students 

Applying a authentic assessment 

for effects on maths outcomes 

and students' response. 

116 students;Grade 8;Based 

on the authentic assessment. 

Using a quantitative method of 

causal-comparative type, test 

instruments, questionnaires and 
observations. With two classes: 

experiment group (76) and 

control group (38). 

Positive effects on the learning 

outcomes on the knowledge aspect, 

the maximum value reached, but 
students' response was varied.  

Metacognitive 

method 

18 
Germany 

Sproesser, U., 

Engel, J. & 
Kuntze, S. 

(2016) 

Fostering Self-

Concept and 
Interest for 

Statistics through 

Specific Learning 
Environments 

The domain-specific intervention 

supporting specific interest and 
self-concept related to the 

domains of statistics and 

mathematics can be fostered 
through a four-lesson intervention 

focusing on statistics. 

Statistics; 

503 students; 
Grade 8; 

Based on Self-concept. 

Experiment design: 

Three groups: 
EG: 450 for intervention 

CG:53 students. 

Test: pretest & posttest with 
Questionnaire (TAM & ARCS) 

and Interview. 

Significant positive effects on the 

achievement and  the positive 
average increase for most of the 

learners, developed their self-

concept and interest in a positive 
way.  

Student-

centered, 
self-regulate 

method 

 19 

Taiwan 

Kuo, Y.-R., 

Tuan, H.-L. 
& Chin, C.-C. 

(2019) 

Examining Low 

and Non-Low 
Achievers' Motiva

tion towards 

Science Learning 

 Hands-on activities, conceptual 

understanding, various learning 
strategies motivated non-low 

achievers, and teachers and peers' 

assistance motivated low 
achievers. 

Grade 8 in a semester;  

During one semester. 
Inquiry-based instruction 

based on self-efficacy theory 

to explore low and non-low 

Mixed design research 

methods, a questionnaire 
measuring students' motivation 

with interviews towards science 

learning [MILS] was 
implemented as pre- and post-

The results showed that statistically 

both non-low and low achievers' 
achievement goals, expectancy, 

learning strategies and perception of 

their learning environment in the 
experimental group significantly 

 

Student-
centered 

metacognitive 

method 
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under Inquiry-

Based Instruction 

achievers' motivation 

towards science learning. 

tests. 

EG: 56 & CG: 45; 

improved more than those in the 

control group.  

Del 2: Urval som stödmaterial (3 studier i Google Scholar och 1 studie i ERIC)  
20 

USA 

Fredricks, J. 

A., Hofkens, 

T., Wang, M.-
T., 

Mortenson, E. 

& Scott, P. 
(2018) 

Supporting Girls' 

and Boys' 

Engagement 
in Math and 

Science Learning: 

A Mixed Methods 
Study 

Qualitative study with interviews 

identified motivational and 

contextual factors which 
influenced students motivation in 

math and science; Quantitative 

study measured relationships 
among expectancy and value 

beliefs, teacher and peer support, 

student-centered instruction, 
fostering relevance and 

understanding. 

38 students with qualitative 

study; 3833 students with 

quantitative study; 
Grade 6-12; 

Mixed methods based on 

EVT (Expectancy-Value 
Theory). 

A mixed method sequential 

exploratory design: 

Qualitative study with 
interview data and quantitative 

study based on surveys in 

classrooms or computer.  

Students become more engaged 

when feeling math was relevant to 

their future, when participating in 
math fit with their self-schema, 

when having academic support for 

their difficulty and social support 
from teachers and peers, with 

student-centered instruction and 

working with tasks which is 
meaningful, challenging, personally 

relevant and applicable to real life.  

Results showed also that for girls: 
teacher support and personally 

relevant instruction as being 

important; For boys: interested in 
pursuing a STEM-related career. 

Cooperative 

learning  

21 

Germany 

Schukajlow, 

S.,  Rakoczy, 

K. & Pekrun, 
R. (2017).  

Emotions and 

motivation in 

mathematics 
education: 

theoretical 

considerations and 

empirical 

contributions.  

Based on theories of EVT, SDT 

and control-value theory.  

Discuss and analyze three 
dimensions of instructional 

quality: cognitive activation, 

supportive climate and classroom 

management. 

 
Analysis on interventions 

 
Cooperative 

learning: self-

regulation 

22 
USA 

Higgins, K., 
Angelo, J. H-

D. and 

Crawford, L. 
(2017).  

Effects of 
Technology in 

Mathematics on 

Achievement, 
Motivation, and 

Attitude: A Meta-

Analysis 

Using technology as an 
intervention tool in mathematics 

influences student outcomes, 

motivation to learn, and attitude 
about learning. 

 
 

24 articles (4,522 subjects) 

Meta-analysis; 
By using a systematic review 

process to determine the effects 

of technology use on student 
achievement, motivation, and 

attitude. 

Results indicate a significant overall 
impact of technology on student 

achievement, motivation, and 

attitudes; 
However, results vary based on the 

different aspect of the intervention 

examined. 

Technology  

23 

Germany  

Hillmayr, D., 

Ziernwald, L., 

Reinhold, F., 
Hofer, S. I. & 

Reiss, K. M. 

(2020).   

The potential of 

digital tools to 

enhance 
mathematics and 

science learning in 

secondary 
schools: A 

context-specific 

meta-analysis. 

 
Grade levels 5–13. 

All studies  92, 

Meta-analysis Digital tool use had a positive effect 

on student learning outcomes.  The 

provision of teacher trainings on 
digital tool use significantly 

moderated the overall effect. Use of 

intelligent tutoring systems or 
simulations such as dynamic 

mathematical tools was 

significantly more beneficial than 
hypermedia systems  

Technology  

 


