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Sammanfattning 

I vårt dagliga arbete möter vi ofta elever med en negativ inställning till matematik. Eleverna 

säger att de inte kan och att de får ångest bara de tänker på att arbeta med matematik. Syftet 

med denna studie är därför att få en ökad förståelse för vilka möjliga orsaker som ligger 

bakom elevernas upplevelser av matematikångest. Vi vill också veta i vilken omfattning 

eleverna upplever matematikångest och olust i matematik. Vi använde oss av enkäter och 

intervjuer av några elever i grundskolan och på gymnasiet.  Det som framkommer i studien är 

att det finns många olika faktorer som påverkar elevernas känslor och upplevelser i arbetet 

med matematik. Inre påverkansfaktorer som framkommit är elevernas prestationskrav, deras 

självkänsla men också motivation. Yttre påverkansfaktorer som är relevanta är lärarnas och 

föräldrarnas roll samt elevernas tidigare erfarenheter. Enligt de elever vi intervjuat är det 

framförallt tidigare erfarenheter som har präglat elevernas upplevelse och inställning till 

matematik. De upplevelser som eleverna berättar om är deras relation till tidigare lärare samt 

lärarnas undervisning. Klassrumsklimatet och klasskamraterna har också haft en avgörande 

roll för de elever som säger sig uppleva matematikångest eller de som upplever olust i sitt 

arbete med matematik.  

Nyckelord: matematikprestationer, matematikångest, motivation, olust, självkänsla. 
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Förord  

Att skriva den här uppsatsen hade inte varit möjligt utan våra familjers stöd och uppmuntran. Våra 

män, barn och barnbarn har under senaste året fått stå ut med att vi under många helger prioriterat 

studien framför dem. Tack våra underbara nära och kära! 

Vi vill särskilt rikta ett stort tack till vår handledare Tuula Koljonen. Utan hennes brinnande 

engagemang, oerhörda kunnande och konstruktiva vägledning hade vi varit vilse än idag. Tack Tuula 

för att du varit vår kompass i den processen och hjälpt oss att sätta på oss ”rätta glasögon” för att se 

det vi borde se och hitta det vi letade efter!! 

Den studien hade inte varit möjligt utan de elever vars röster vi fått tillgång till. Tack för att ni har 

ställt upp och svarat på våra frågor trots att det ibland väckt dåliga minnen och gjort er ledsna och 

upprörda. Era röster är oerhört viktiga och bidrar till ökade kunskaper om och förståelse av era 

upplevelser. 

Till sist tackar vi Cissi och Katrin, våra underbara studiekamrater. Deras positiva anda och glädje har 

gett oss styrkan och orken att slutföra det här arbetet.  

Olivera Ramezic Brborovic och Lena Rickardsson 
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1 Inledning 

Det är sista året av vår utbildning på Speciallärarprogrammet mot matematikutveckling. Det 

som återstår är vårt examensarbete med vilket vi ska visa att vi har den kompetensen som 

behövs för att axla speciallärarens uppdrag. Det är ett mycket komplext uppdrag som kräver 

teoretiska kunskaper, lyhördhet och tålamod. Arbetet skrivs i par och vi som skriver denna 

studie har långvarig erfarenhet av att arbeta i skolans värld. Den ena av oss har jobbat 14 år 

som resurslärare i matematik på grundskolans högstadium och den andra har 8 års erfarenhet 

som resurslärare i matematik på gymnasiets nationella program. I vårt dagliga arbete som 

lärare möter vi då och då elever som presterar sämre i ämnet matematik än i andra ämnen. Det 

är inte sällan dessa elever påtalar en ångest inför matematiken. Elever säger sig uppleva 

emotionella blockeringar i samband med matematikinlärning vilket försämrar deras 

matematiska prestationer. De ser sig som ”dumma” och ”odugliga” eftersom ”alla som är 

smarta har lätt för matematik” och dessutom har de utvecklat en låg självkänsla i samband 

med matematiken. Sådana här negativa känslor i samband med matematik kan vara orsaken 

till att eleverna undviker ämnet för att undvika ångest, vilket i sin tur påverkar 

matematikinlärning negativt. Konsekvensen av detta har många gånger varit att elever hamnat 

i matematiksvårigheter.  Dessa elever och deras förtvivlan har varit avgörande för valet av 

problemområdet för vårt examensarbete. Många av de elever som vi möter i skolan och som 

presterar sämre i matematik säger att de ofta upplever ångest inför matematikämnet. Vi som 

skriver detta arbete vill med denna studie få mer kunskap om och en ökad förståelse för i hur 

stor omfattning eleverna i vår studie upplever olust eller ångest i samband med 

matematikämnet. Vi vill också titta närmare på vilka möjliga orsaker som finns som 

frambringar matematikångest.  

I vårt postmoderna samhälle som präglas av teknik och högteknologi är matematiska 

kunskaper och kompetenser ett krav för att kunna delta i och bidra till samhällets utveckling. 

Dagens debatt som förs kring skolan i media handlar ofta om de sjunkande resultaten i 

elevernas matematikkunskaper. Jämfört med PISA 2012 (OECD 2014) har resultaten 

förbättrats något men Sverige ligger fortfarande efter våra nordiska grannländer enligt PISA 

2015 (OECD 2016). Under vår utbildning har vi fått ta del av den omfattande forskning som 

gjorts kring elevernas prestationer i matematik, på både nationell och internationell nivå. Den 

belyser problematiken ur olika perspektiv och forskningsdiscipliner och presenterar en del 

förklaringar till orsaker för att ett betydande antal elever presterar sämre i matematik och 

hamnar i matematiksvårigheter. Lunde (2011) och Sjöberg (2006) menar att 
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matematiksvårigheter är ett komplext fenomen och att förklaringar till det behöver sökas hos 

både individen (psykologiska och/eller medicinska) och i omgivningen 

(pedagogiska/didaktiska och/eller sociologiska). Boaler (2011) poängterar att det inte bara 

finns en orsak till matematiksvårigheter utan att det måste ses utifrån elevens hela komplexa 

sammanhang, -vad hon har för erfarenheter och var hon nu befinner sig. Enligt Magne (1998) 

kan en viktig orsaksförklaring till matematiksvårigheter finnas inom det psykologiska 

området eftersom många elever utvecklar matematiksvårigheter på grund av emotionella 

problem eller känslomässiga blockeringar. Det är just den problematiken vill vi titta närmare 

på eftersom vi känner att det finns ett stort behov av att belysa just de emotionella orsakerna 

till att elever hamnar i matematiksvårigheter. Carey, Hill, Devine och Szücs (2016) men också 

Hembree (1990) påtalar att det finns ett nära samband mellan matematikångest och dåliga 

prestationer i matematik. De menar också att bättre prestationer i matematik dämpar 

matematikångesten hos eleverna som därmed får en mer gynnsam inställning till att ta sig an 

matematiska problem. Båda hävdar dock att det inte finns tillräckligt med forskning och 

vetenskapliga bevis på att det är dåliga prestationer i matematik som framkallar 

matematikångest. Vi känner att det finns ett behov av att öka förståelsen för och kunskapen 

om varför vissa elever upplever olust eller ångest i sitt arbete med matematik och i hur stor 

omfattning den finns hos eleverna i vår studie. Vi vill också hitta möjliga orsaker till varför 

dessa elever upplever olust för att arbeta med matematik eller matematikångest som i sin tur 

skapar en negativ inställning till ämnet. 

2 Bakgrund1 

Matematikångest och orsaker till den har varit i fokus för både pedagogisk och psykologisk 

forskning under lång tid (Ashcraft &Kirk, 2001; Ashcraft & Krause, 2007; Ashcraft & Moore, 2009; 

Geist, 2010; Hembree, 1990). Den började uppmärksammas av internationella forskare sedan 

1950-talet och under 2000-talet har även hjärnforskning bidragit till ökad förståelse av 

matematikångest. Forskning inom Norden och Sverige har däremot varit något blygsammare 

jämfört med den internationella forskningsarenan men har blivit mer uppmärksammat de 

senaste decennierna. Den forskning som har fokus i vår uppsats handlar om möjliga orsaker 

                                                        
1 Större delar av bakgrundens innehåll kommer från ett fördjupningsarbete om matematikångest i kursen Att arbeta som 
speciallärare med matematikutveckling (SAQ118, HT-18). Fördjupningsarbetets titel: När känslorna skapar kaos; författare 
Olivera Ramezic Brborovic   
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till matematikångest. Flera av de avhandlingar och artiklar vi studerat närmare tar upp dålig 

självkänsla, bristande arbetsminne, undervisning samt lärarens och föräldrarnas roll som 

betydelsefulla faktorer för elevens matematikinlärning vilka alla behandlas framöver (Carey 

et al, 2016; Magne, 1998; Samuelsson & Lawrot, 2009). Ashcraft och Moore (2009) 

uppskattar att 17% av befolkningen upplever ångest i samband med matematik och menar att 

det är av stor vikt att förstå fenomenet matematikångest och mekanismerna bakom det för att 

kunna utveckla adekvata metoder för att minska dess förekomst.  

2.1 Definition av begreppet matematikångest 

Matematikångest eller math anxiety beskrivs i litteraturen som en känsla av obehag när man 

arbetar med matematik (Ashcraft & Krause, 2007; Hembree, 1990; Young, Wu & Menon, 

2012). I Sverige används även termer som matematikängslan, låsningar eller känslomässiga 

blockeringar. Rubinsten och Tannock (2010) definierar matematikångest som en negativ 

affektiv reaktion som kan uppstå när en individ behöver hantera siffror, beräkna och lösa 

matematiska problem. Den kan skapa känsla av oro, rädsla, hjälplöshet, fobi och mentala 

blockeringar. Även Ashcraft (2002) menar att matematikångest består av både kognitiva och 

affektiva komponenter. Han beskriver det som en känslomässig reaktion kopplad till 

matematik som kan manifestera sig i oro, mentala blockeringar, stress, kroppsliga reaktioner, 

panik, känsla av spänning och rädsla. Denna tolkning stämmer väl överens med vår 

uppfattning om hur matematikångest kan yttra sig.  Matematikångest leder då till negativa 

attityder till matematiken vilket i sin tur skapar ett negativt beteende och ett medvetet 

undvikande av det som framkallar ångest (Ashcraft, 2002; Hembree, 1990). Ashcraft och 

Moore (2009) menar att det skapas en ond cirkel där undvikandet kommer att skapa luckor i 

lärandet vilket i sin tur förstärker de känslomässiga blockeringarna. I själva verket kan 

matematikångest vara både orsaken till och resultatet av låga prestationer enligt Ashcraft och 

Moore (2009). En återkommande fråga i de avhandlingar vi studerat är om det är möjligt att 

minska de kognitiva hindren om man kan identifiera de affektiva hindren (Ahmed, Minnaert, 

Kuyper & van de Werf, 2012; Hembree, 1990). Även Carey et al. (2016) tar i sin artikel upp 

sambandet mellan matematikångest och matematikprestationer. De menar att det finns ett 

klart samband mellan dessa men trots att de har studerat flera studier har de inte kommit fram 

till om det är dåliga prestationer i matematik som skapar matematikångest eller om det 

matematikångest som orsakar dåliga prestationer i matematik. Galla och Wood (2012) 

påpekar att det inte är alla elever med matematikångest som riskerar att nå sämre resultat i 

matematik. 
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2.2 Orsaker till matematikångest 

Bakomliggande orsaker till matematikångest kan vara personliga, kognitiva eller 

omgivningsrelaterade (Rubinsten & Tannock, 2010). Dessa orsaker kan t.ex. finnas i 

undervisning, lärarens engagemang och relation till elever som upplever svårigheter i 

matematik, i föräldrarnas och elevers inställning till matematik, i elevers motivation, självbild 

och självförtroende eller i bristande arbetsminne.  Dessa påverkansfaktorer beskrivs lite mer 

utförligt under egna rubriker.   

2.2.1 Läraren och lärandeklimatet som påverkansfaktorer till vissa elevers matematikångest 

Nuvarande forskning antyder att matematikångest finns hos många vuxna, inklusive lärare. I 

en studie av Jackson (2008) gällande lärarstudenters matematikångest i grundläggande 

lärarutbildning har forskaren visat att matematikångest finns hos vissa studenter. 

Matematikångesten verkar vara en verklig rädsla, bestående av affektiva och kognitiva 

komponenter. Förmågan att lära sig matematik påverkas starkt av människors attityder snarare 

än kognitiva aspekter. Jackson säger vidare att matematikångest hos lärarstudenter kan 

påverka studenternas lärande negativt och med detta lärarstudenternas framtida yrkesroll och 

skicklighet. Lärarnas matematikångest har visat sig spela roll i elevernas matematiska 

prestation. Lärare med egen matematikångest kan alltså påverka elevernas prestationsförmåga 

på ett negativt sätt. Ramirez, Hooper, Kersting, Ferguson och Yeager (2018) visar i sin studie 

att elever med lärare som visar tecken på matematikångest presterar sämre än elever som 

undervisas av lärare med positiva attityder till matematik och som har höga förväntningar på 

sina elever. Även lärarnas inställning till ämnet och entusiasm påverkar elevers lärande 

(Ramirez et al., 2018). Det framgår att lärare med negativa attityder till matematik använder 

mer metodorienterad undervisning snarare än att uppmuntra elevers resonemang. Lärarnas 

brist på processorienterad eller problemlösningsorienterad undervisning signalerar till elever 

att det inte är alla som kan förstå matematik (Ramirez et al., 2018).  

Även relationen mellan lärare-elev och elev-elev är en av faktorerna som kan skapa ångest. 

Thornberg (2013) menar att positiva relationer som präglas av tillit, stöd, respekt och 

förståelse har positiva effekter på elevers lärande och prestationer. Negativa relationer kan 

skapa oro och negativ inställning till ämnet. Lärarens förväntningar har betydelse för hur 

elever ser på sig själva och till sin egen förmåga. Det kan hända att lärare omedvetet 

signalerar låga förväntningar på elever som presterar sämre i matematik.  
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Ashcraft och Krause (2007) påtalar att lärarnas undervisning och attityd till matematiken kan 

vara en påverkansfaktor för om eleven utvecklar matematikångest eller inte. Även Videnovic 

och Radisic (2011) tar detta upp i sin artikel och menar att lärarens undervisning och 

förhållningssätt påverkar elevernas motivation och förhållningssätt gentemot matematiken.   

Andra forskare så som Magne, (1998) men även Samuelsson och Lawrot, (2009) påpekar 

lärarens undervisningsstil som en av faktorerna som påverkar utveckling av matematikångest. 

Enligt Magne (1998) kan ångest uppstå om lärare börjar med ett nytt område som kräver mer 

abstrakt tänkande men där elever saknar viktiga grunder och förståelse av begreppen. Om 

läraren inte har förståelse för elevers behov och har snabba genomgångar som ligger på en 

nivå som elever inte förstår, då kan matematiken upplevas som svårt och obegripligt. För 

många elever saknar matematiken anknytning till verkligheten och kan därför kännas abstrakt 

och tråkig (Videnovic & Radisic, 2010). 

En annan bidragande faktor till att elever upplever ångest i samband med matematik är 

lärandeklimat. Forskningen poängterar betydelsen av lärandeklimatet för elevers prestationer 

och inställning till matematik (Ashcraft och Krause, 2007; Boaler, 2011; Magne, 1998; 

Samuelsson & Lawrot, 2009). Även Galla och Wood, (2012) och Sjöberg, (2006) tar upp 

lärandeklimat som en viktig faktor och menar att negativt lärandesklimat bidrar till elevers 

emotioner kring ämnet på ett negativt sätt. Om lärare behandlar elevens felsvar som något 

otillåtet, och inte som ett tillfälle att lära sig, då vågar elever inte fråga inför sina 

klasskamrater för rädsla att bli utskrattade. Geist (2010) skriver i en artikel om hur hans egen 

matematikångest uppstod. Under hans skolgång utsattes eleverna för en matematisk uppgift 

varje dag, vilken skulle lösas snabbt och rätt. När de klarade alla uppgifter så fick de en 

stjärna på väggen, men om de inte klarade alla uppgifterna så fick de samma uppgift dagen 

därpå. Alla elever såg vilka av klasskamraterna som hade lätt för matematik och vilka som 

inte hade det. Undervisning som baseras på korta genomgångar och som följs av repetitiv 

inlärning av regler utan förståelse kan leda till misslyckande (Boaler, 2011). Om lärarens 

undervisning består av att lösa mängder av uppgifter, korrekt och snabbt, kan det utveckla 

negativa erfarenheter hos elever som inte klarar av det. Författaren menar att arbetssätt där 

elever löser uppgifter i sina böcker i tysthet ökar risken för att eleverna misslyckas. Boaler 

säger vidare att då eleverna arbetar utan samarbete med andra elever och där bedömning 

används för att påpeka fel i stället för att korrigera undervisningen kan leda till ännu ett 

misslyckande. Vid flera och upprepade misslyckande kan elevers självkänsla och tillit till den 

egna förmågan minska och skapa negativa känslor kopplade till matematiken och eleven kan 



   
 

12 
 

uppleva ångest. Många elever upplever att de inte får göra fel och att lärare inte visar intresse 

eller förståelse för deras behov och till slut slutar elever att fråga efter hjälp och ”ger upp” 

(Videnovic & Radisic, 2012). 

2.2.2 Föräldrar och kulturell bakgrund  

Chang och Beilock (2016) säger att föräldrar har en betydande roll i skapandet av 

matematikångest genom att vara barnets främsta förebilder. Föräldrars attityder gentemot 

matematik och föräldrars utbildningsnivå påverkar vilken nivå av matematikångest barn 

upplever (Geist, 2010). Cohen och Rubinstein (2017) säger att mammas attityder till 

matematik har en avgörande roll i utvecklingen av sina barns attityder mot lärande i 

allmänhet, i synnerhet matematiklärande och matematikprestationer. Vidare menar de att 

matematikångest hos barn beror på i vilken omfattning mammor överför sin negativa 

inställning till matematik. Barn vars mammor uppvisade högre nivåer av matematikångest 

visade mindre inre motivation mot matematik och skolarbete i allmänhet och hade dessutom 

sämre aritmetiska färdigheter. Cohen och Rubinstein menar att effekterna av mammans 

beteenden och attityder mot matematik kan vara omedvetna och aktiveras automatiskt. 

I en studie som omfattade 41 länder har Lee (2009) undersökt sambandet mellan 

matematikångest, prestation och självuppfattning angående matematisk kompetens.  Han fann 

att förhållandet mellan ett lands övergripande prestationsnivå i matematik och den 

genomsnittliga nivån av matematikångest bland barn i det landet, inte var konsekvent. Barn i 

asiatiska högutvecklade länder, som t ex Korea och Japan, tenderade att visa hög 

matematikångest trots höga betyg i matematik. Å andra sidan i västeuropeiska länder som 

Finland, Nederländerna och Schweiz uppvisade barn med höga betyg i matematik låga nivåer 

av matematikångest (Lee, 2009). En möjlig tolkning enligt Lee kan vara att asiatiska länder 

lägger större vikt vid matematik och akademisk prestation i allmänhet. Det kan betyda att 

misslyckande upplevs som ett hot mot självkänslan eftersom barn jämför sig med andra 

högpresterande kamrater. Det kan också upplevas som ett hot mot framtiden eftersom det kan 

begränsa deras val av akademisk utbildning.  

2.3 Hur och varför matematikångest kan påverka matematikinlärning och prestation  

Både internationell och nationell forskning (Aarnos & Perkkilä, 2012; Ashcraft & Moore, 

2009; Bagger & Nyroos, 2014; Hembree, 1990) visar att det finns samband mellan 
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matematikprestation och matematikångest. De menar att det finns negativa affektiva 

upplevelser som uppträder i samband med inlärning av matematik även i lägre åldrar.   

2.3.1 Självkänsla och motivation  

Många studier visar på ett starkt samband mellan elevers självuppfattning och 

matematikprestationer och de är överens om att den kritiska perioden för utveckling av 

matematikångest börjar vid 9–11 års ålder (Linnanmäki, 2003; Ramirez, Gunderson, Levine 

& Beilock, 2013; Sjöberg, 2006) men existerar även vid lägre åldrar (Aarnos & Perkkilä, 

2012). Dock är uppkomsten av matematikångest i fjärde och femte klassen klart identifierad 

(Ashcraft & Moore, 2009). Enligt Hembree (1990) ökar nivåer av matematikångest även 

mellan grundskolan och gymnasiet. Lite är känt om orsakerna till denna utveckling men 

mycket tyder på negativa erfarenheter i matematik under grundskoletiden (Geist, 2010).  

Magne (1998) menar att matematikångest byggs upp successivt. Det kan börja med att elever 

upplever vissa uppgifter som svåra. Oftast jämför sig eleverna med sina klasskamrater och 

kan uppleva att de är sämre än kamraterna. Misslyckande kan skapa en låg självkänsla och 

negativ självuppfattning (Linnanmäki, 2003) vilket leder till att elever förlorar tro på sin egen 

förmåga. Det kan uppstå konflikter mellan förhoppningar om framgång och rädslan för 

misslyckande menar Linnanmäki (2003). Opheim (2014) ger exempel på hur negativt syn på 

sig själv och förlorad tro på egen förmåga kan skapa negativa känslor och låga prestationer i 

matematik. Inom psykologi används begreppet “jagbild”2 som utvecklas utifrån omgivningens 

förväntningar och krav. Om det ofta förmedlas låga eller negativa förväntningar då utvecklas 

en negativ jagbild och låg självkänsla (Bunkholdt, 1991). 

Även Ashcraft (2002) ser tydligt koppling mellan självuppfattning och matematiska 

prestationer. Han menar att elever med låg självuppfattning kopplat till matematiken medvetet 

undviker matematiska aktiviteter både i skolan och vardagen och tappar motivationen. 

Personer som upplever stark matematikångest tenderar att tappa motivationen och utvecklar 

ofta negativa attityder mot matematik (Hembree, 1990). Faktum är att en betydande negativ 

korrelation har hittats mellan matematikångest och motivationen för att lära sig matematik 

eller att delta i matematiska aktiviteter. Detta medför möjligen att eleverna ägnar mindre tid åt 

                                                        
2 Jagbild eller jaguppfattning är den bild vi har om oss själva, vad vi är, hur vi är, hur vi borde vara och är grundläggande för 
hur vi förmedlar och tolkar budskap. Jaguppfattning är i stor utsträckning en spegling av vad omgivningen säger om oss och 
omgivningens förväntningar på oss. För att behålla en positiv jagbild skapar vi olika strategier som t. ex olika 
försvarsmekanismer (Bunkholdt, 1991). 
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matematikinlärning och anstränger sig mindre för att lära sig matematik (Hembree,1990). 

Chang och Beilock (2016) menar att ökad motivation kan bidra till att minska undvikande 

beteende och övervinna ångestrelaterade situationer.  

Flera forskare (Ashcraft, 2002; Hembree, 1990; Lunde, 2011; Magne, 1998) menar att 

matematikångest ofta är starkt relaterad till provsituationen och behöver nödvändigtvis inte 

finnas i den ordinarie matematikinlärningen. Sjöberg (2006) och Magne (1998) menar att de 

flesta som upplever matematikångest försöker göra klart prov så fort som möjligt för att 

minska tiden för oro och stress snarare än att förstå uppgiften och göra rätt.  Även 

högpresterande elever kan uppleva hög grad av matematikångest men den “ångesten” 

påverkar deras matematiska prestationer positivt (Lee, 2009). Detta förklarar Ashcraft (2002) 

med att det ställs höga krav av eleven själv och deras föräldrar, å andra sidan har föräldrarna 

positiva förväntningar på sina barn skapas en positiv stress och höjer motivationen för att 

lyckas med uppgiften.  

2.3.2 Arbetsminne och matematikångest 

Matematikångest har konsekvent visat sig ha en negativ påverkan på elevernas 

matematikprestationer (Ashcraft & Krause, 2007; Ashcraft & Moore, 2009; Galla & Wood, 

2012; Hembree, 1990). Ashcraft och Moore (2009) anser att matematikångest inte betyder 

inlärningssvårigheter eller lägre intelligens. Snarare är det en reaktion på någon situation som 

framkallar negativa känslor. Dessa känslor i sin tur påverkar kognitiva funktioner som 

framförallt arbetsminne och koncentration. När elever med matematikångest löser en 

matematikuppgift upplever de bekymmer och ångestfyllda tankar om situationen och dess 

konsekvenser. Detta i sin tur distraherar deras uppmärksamhet och stör deras prestation 

(Chang & Beilock, 2016). Dessa distraktioner förbrukar värdefulla resurser i arbetsminnet. 

Medan andra studier visar på att det finns en koppling mellan arbetsminne och 

matematikångest som till exempel Ashcraft och Kirk (2001); Klingberg (2011) samt Sheffiled 

och Hunt (2006). Dessa studier visar att elever med matematikångest klarar av att 

automatisera information som till exempel additionstabellen eller multiplikationstabellen som 

har lagrats i långtidsminnet. Men ett aktivt arbetsminne behövs vid mer sammansatta 

uppgifter med flera operationer och minnet behövs för att minnas de mellanliggande stegen i 

uträkningen. Vid lösning av uppgifter av mer abstrakt karaktär som kräver flera mentala 

processer och ett aktivt arbetsminne, visar elever i matematiksvårigheter långsammare 

prestationer med mindre noggrannhet. Ramirez et al. (2013) har funnit att barn med högt 
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arbetsminne och som upplever ångest i samband med matematik, kan prestera sämre än barn 

med lågt arbetsminne. Förklaringen till detta enligt forskarna är att barn som litar mer på sitt 

arbetsminne när de löser matematiska problem påverkas mest av matematikångest eftersom de 

oroar sig över situationen vilket stör de kognitiva resurserna som stöder deras 

matematikprestation. I motsats till detta är matematikprestationer hos barn med lågt 

arbetsminne relativt opåverkad av matematikångest just för att de använder mindre 

sofistikerade problemlösningsstrategier, som t ex. fingerräkning, vilket inte belastar 

arbetsminnet. Klingberg (2011) menar att visuospatiala arbetsminnet, vars funktion är att hålla 

kvar bilden av den inre mentala linjen, inte fungerar på samma sätt hos elever med låga 

prestationer jämfört med elever med normala eller höga prestationer.  

Forskning inom neurobiologi har visat att aktiviteter i amygdala, som är känslocentrum i det 

limbiska systemet som sitter i hjärnan, förändras hos elever med matematikångest. Ju högre 

ångest eleven upplever desto större aktivitet sker i området kring amygdala (Young et al. 

2012). Young et al. (2012) har presenterat en studie där man jämförde hjärnaktiviteten hos 

elever som upplevde matematikångest. De delade in eleverna i två olika grupper, en med hög 

matematikångest (HMA) och en med låg matematikångest (LMA). De konstaterade att det 

pågick en hyperaktivitet i hjärnan då eleverna ställdes inför matematiska uppgifter, framförallt 

kring amygdala. Aktiviteten kring amygdala var betydligt större i HMA-gruppen än i LMA-

gruppen. En annan del av det limbiska systemet är hippocampus som har som uppgift att 

utifrån signalerna från amygdala omvandla och lagra signalerna som minne. Enligt Richter-

Levin och Akirav (2000) är amygdala, hippocampus och stresshormoner nyckeln för 

känslomässig inlärning men det är även andra system och delar av hjärnan är inblandande vid 

inlärning. 

2.4 Andra intressanta påverkansfaktorer 

Vid litteraturgenomgången har det framkommit flera intressanta artiklar och 

forskningsrapporter angående möjliga påverkansfaktorer mellan matematikångest och 

prestationer i matematik. Dessa faktorer står inte i fokus i vår forskning men är värda att 

nämnas. 

Odic och Star (2018) samt Lindskog, Poom och Winnman (2017) har studerat Approximate 

Number System (ANS). ANS är medfött och har som funktion att hjälpa oss att uppskatta 

antal föremål via synen. Det kan mätas redan hos spädbarn. Lindskog et al. (2017) har hittat 

ett samband mellan nummersinnet och matematikångest. De menar att de med sämre ANS har 
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svagare grund för att bygga upp matematiska kunskaper redan från början och med detta löper 

de en större risk att utveckla matematikångest. Deras förhoppningar är att det blir möjligt att 

ganska tidigt kunna identifiera barn med sämre ANS för att kunna anpassa pedagogiska 

insatser så tidigt som möjligt. Lindskog et al. (2017) men även Odic och Starr (2028) är 

överens om att ett sämre ANS ökar risken för att eleven kan utveckla matematikångest. 

Både Hembree (1990) samt Aschcraft och Krause (2007) har i sina studier tittat på om det 

finns något samband mellan låg IQ och matematikångest. Hembree (1990) menar att det finns 

ett litet samband medan Aschcraft och Krause (2007) säger att det inte finns något samband 

alls.  

Forskare har även försökt svara på frågan om det finns skillnad mellan kön när det gäller 

matematikångest (Ashcraft & Moore, 2009; Hembree, 1190). Sjöberg (2006) skriver i sin 

doktorsavhandling att flickor uppvisar större grad av matematikångest än pojkar men att deras 

prestationer inte skiljer sig från pojkarnas. Inte heller Videnovic och Radisic (2011) kunde i 

sin studie inte hitta något starkt samband mellan kön och matematikprestationer. Hembree 

(1990) fann att matematikångest påverkar prestationen mer negativt hos män än hos kvinnor. 

Andra forskare exempelvis Ashcraft och Moore (2009) har påvisat en viss skillnad mellan 

pojkar och flickor där flickor uppvisar större grad av ångest kopplad till matematik och 

presterar sämre i matematik.  Klingberg (2011) anser att det kan förklaras med stereotyper att 

män är bättre på matematik än kvinnor. Hembree (1990) anser att en förklaring till varför det 

är fler kvinnor än män som upplever högre matematikångest är att kvinnor har lättare för att 

medge att de upplever ångest.  Även Boaler (2011) å sin sida belyser att pojkar förväntas vara 

bättre i matematik än flickor. Det kan bero på kulturella skillnader mellan länder där pojkar 

presterar bättre än flickor i matematik. Exempelvis i nordiska länder där det är större 

jämlikhet mellan könen finner man inte så stor skillnad i matematikprestationer jämfört med 

de länder där det inte råder jämställdhet och jämlikhet när det gäller utbildning och yrkesval 

för pojkar och flickor. 

2.5 Teoretisk utgångpunkt 

Enligt Fejes och Thornberg (2015) styrs valet av teori av forskningsfrågan och teorin utgör 

grunden i analysarbetet enligt Dahlgren och Johansson (2015). Denna studie handlar om 

möjliga orsaker till varför vissa elever upplever matematikångest eller olust i samband med 

matematik i skolan men också i vilken omfattning upplevelsen finns hos eleverna i studien. 

Studien genomförs i skolans miljö tillsammans med elever.  Problemområdet berörs av det 
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specialpedagogiska förhållningssättet, därför väljer vi att utgå från två specialpedagogiska 

perspektiv, det relationella och individperspektivet. 

 

Det relationella perspektivet fokuserar på mötet mellan skolan och eleven och vikten ligger på 

omgivningsfaktorer. Enligt Ahlberg (2013) handlar det om samspelet mellan eleven och 

miljön. Eleven hamnar i svårigheter vilka uppstår i relationen mellan individens 

förutsättningar och omgivningens krav. Vi vill förstå omgivningsfaktorernas roll 

(undervisning, lärare, kompisar, föräldrar) i att elever upplever matematikångest.  

 

Individperspektivet utgår från att svårigheterna finns hos individen och skolproblem placeras 

hos eleven och eleven betraktas som problembärare (Ahlberg, 2013). Det här synsättet har 

sina grunder i medicin och psykologi och använder medicinska och psykologiska 

förklaringsmodeller. I vår studie finner vi de psykologiska förklaringarna mer relevanta för att 

förstå hur och varför matematikångest uppstår hos vissa elever. De psykologiska begreppen 

som vi kopplar till individperspektivet är motivation, självuppfattning och prestation. 

 

 3. Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att ta reda på i vilken omfattning upplevelsen av matematikångest 

eller olust finns hos eleverna i studien samt få kunskaper om och djupare förståelse för 

möjliga orsaker till varför vissa elever upplever matematikångest eller olust. 

Frågeställningar: 

1. I vilken omfattning upplever eleverna i studien ångest eller olust i samband med 

matematikämnet och vilka förhållanden eller faktorer kan relateras till sådana 

upplevelser? 

2. Vilka möjliga orsaker finns till att vissa elever upplever matematikångest? 

4. Metod  

I den delen av arbetet presenteras metodval och datainsamlingsmetoder som har använts i 

relation till studiens syfte och frågeställningar. Vidare redovisas hur urvalet av respondenter 

och studiens genomförande har gått till. I slutet beskrivs analys av insamlade data samt 

presentation av studiens tillförlighet och etiska aspekter.   
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4.1 Metodval 

Valet av metodansats styrs av vilket fenomen man vill studera (Fejes & Thornberg, 2015). 

Man behöver också ställa sig frågan om analysen ska vara kvalitativ eller kvantitativ. Vi anser 

att fenomenologisk metodansats och kvalitativ forskningsansats stämmer bäst med syftet i 

studien eftersom den kvalitativa forskningsansatsen är induktiv och utgår från deltagarnas 

perspektiv om vad de upplever. Det är just elevernas uppfattning och upplevelser av att arbeta 

med matematik som vi valt att studera närmare eftersom vi i vår vardag möter många elever 

som upplever olust eller ångest i sitt lärande av matematik. Dessutom presenteras den 

kvalitativa forskningen i ord medan det i den kvantitativa forskningen är det forskarens frågor 

som styr undersökningen och resultatet presenteras i siffror (Bryman, 2001). Då syftet med 

studien är att försöka finna möjliga orsaker till matematikångest samt att ta reda på i hur stor 

omfattning eleverna i studien upplever matematikångest bestämde vi oss för att göra en mixed 

method forskningsansats med tyngdpunkt på det kvalitativa. För att samla in information till 

vår studie använder vi oss av semistrukturerade intervjuer för att lämna stort utrymme för 

elevens egna tankar och känslor för att på så sätt försöka hitta vad som kan ha orsakat den 

matematikångest som de upplever. Vi valde även att använda oss av enkäter för att få en 

uppfattning om i hur stor omfattning eleverna känner olust eller ångest då de arbetar med 

matematik men också för att finna några relationer/samband mellan matematikångest och 

olust gentemot inlärning.  

4.2 Urval  

Eftersom vi valt att undersöka olika åldersgrupper väljer vi att använda oss av elever från 

årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. Vår tanke med att välja just dessa årskurser är att de då har 

gått 1 år i den skolform där de befinner sig och är därför trygga i klassen och med miljön. Att 

den ångest de eventuellt upplever inte har med skolan i allmänhet att göra som ny skola, nya 

klasskamrater samt nya lärare, utan att den är direkt kopplad till matematiken. Vi valde att be 

elever i år 8 i grundskolan samt elever i år 2 på gymnasiet att svara på en enkät (Bilaga 1). 

Syftet med enkäten är att försöka få en överblick över i hur stor omfattning elever upplever 

någon form av olust eller ångest i sitt arbete med matematik. Det är 6 klasser i årskurs 8 och 5 

klasser i år 2 på gymnasiet som svarar på enkäten. 

För att hitta respondenter till intervjuerna (Bilaga 2) fick vi gå tillväga på två olika sätt 

eftersom eleverna på gymnasiet är myndiga och själva kan bestämma om de ville medverka i 

en intervju medan eleverna i grundskolan behövde målsmans tillåtelse eftersom de är under 

15 år. Tidsramarna för vår undersökning var begränsad så vi behövde respondenter i vår 
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närhet därför föll det sig naturligt att det blev ett bekvämlighetsurval. Vi frågade lärarna på 

skolorna där undersökningen genomfördes om de har någon elev som de uppfattar upplever 

olust eller ångest i matematikämnet. Vi tillfrågade några av dessa elever. De elever som valde 

att ställa upp på en intervju blev informerade om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan med intervjuerna. Eleverna på gymnasiet läste själva sina missivbrev (Bilaga 3) 

och skrev på samtyckesblanketten (Bilaga 4) medan eleverna i grundskolan fick ta med 

missivbrevet och samtyckesblanketten hem för underskrift av vårdnadshavarna. Intervjuerna 

genomfördes enskilt med 5 elever på gymnasiet och 3 elever i grundskolan. 

4.3 Genomförande 

Vi började med att konstruera en enkät och en intervjumall som vi ansåg skulle ge oss 

tillräckligt med underlag för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi skrev även 

missivbrevet och samtyckesblanketten. 

4.3.1 Enkäter 

Syftet med enkäten var att ta reda på i hur stor omfattning elever upplever att de har olust eller 

ångest då de arbetar med matematik. Att vi använde både ångest och olust var ett medvetet val 

eftersom ångest är ett mer laddat begrepp än olust. Vi har tänkt att det finns en större 

möjlighet att vi får en mer realistisk och relevant information om både olust och ångest 

erbjuds som alternativ för att fånga upp om eleverna kan skilja mellan dessa två tillstånd. Vi 

ville också undersöka om det fanns några tydliga relationer mellan olust, matematikångest och 

inlärning. Framförallt var vi intresserade att undersöka relation mellan elevers upplevda 

matematiksvårigheter, prestation (betyg) och matematikångest eller olust.  För att kunna 

genomföra studien tog vi kontakt med två rektorer i Mellansverige i två olika kommuner för 

att få tillträde till lärare i första hand och via dem även tillträde till elever på skolorna. Efter 

rektorernas godkännande tog vi kontakt med undervisande lärare och informerade de om 

varför och hur enkäterna och intervjuerna var tänkta att ske. Vi fick tillträde att genomföra 

enkätundersökningen i deras klasser.  Totalt är det 11 olika klasser och sammanlagt 188 

stycken elever som besvarade enkäten.  

4.3.2 Intervjuer 

Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur elever som anser sig ha matematikångest 

upplever sin matematikinlärning för att på så sätt hitta möjliga orsaker till deras upplevelser 

av matematikångest eller olust. Frågor till intervju grundades i studiens teoretiska 

utgångspunkt, individ- och relationellt perspektiv. Vi ville synliggöra och förstå 
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omgivningsfaktorernas roll i att vissa elever upplever matematikångest samt vilken roll de 

inre faktorerna motivation, självuppfattning och prestation har i skapande av ångest eller 

olust. 

Respondenterna till intervjuerna var elever som tillfrågade lärare på de två skolorna där vår 

studie är genomförd upplever har någon form av ångest i samband med 

matematikundervisningen. Eleverna tillfrågades och eleverna gav sitt skriftliga godkännande 

till att deltaga. I de fall då eleven var under 15 år fick även vårdnadshavarna skriva under ett 

samtycke. Intervjuerna genomfördes enskilt med totalt 8 elever.  

Intervjuerna skedde på två olika skolor och spelades in på våra telefoner för att sedan 

transkriberas. Samtalen följde intervjuguiden som också gav en röd tråd genom hela samtalet 

men eftersom intervjuerna var semistrukturerade så blev det vissa avvikelser då eleverna 

tilläts att styra samtalen utifrån sina tankar och erfarenheter. Samtalen tog mellan 20–45 

minuter. Meningen var att det även skulle varit 5 elever från grundskolan så som på 

gymnasiet men 2 elevers föräldrar tackade nej.  

Genomförandet av denna studie har skett av två författare. Arbetet har skett både enskilt och 

gemensamt genom fysiska träffar men också via nätet eller per telefon. Vi har hela tiden läst, 

reflekterat och diskuterat det vi har skrivit var för sig för att göra studien till vår gemensamma 

studie. Dokumentet har legat i en gemensam mapp på våra mejl för att båda ska vara 

uppdaterade om vad den andra parten har skrivit.  

4.4 Trovärdighet och etiska aspekter 

Trovärdigheten i en kvalitativ undersökning kan enligt Bryman (2002) delas i 4 olika kriterier.  

• Tillförlitlighet 

• Överförbarhet 

• Pålitlighet 

• Konfirmering 

Studien har genomförts med hjälp av en enkät med 188 elevsvar och 8 semistrukturerade 

intervjuer med elever som tidigare genomfört enkäten, dvs vi använde oss av triangulering. 

Enkäten är utformad för att ta reda på i vilken omfattning eleverna upplever matematikångest 

eller olust i samband med matematik. Vi kunde också med stöd utifrån enkäterna undersöka 

om det fanns någon skillnad mellan flickor och pojkar samt mellan grundskola och gymnasiet. 
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Intervjufrågorna utgick utifrån elevernas upplevelser av matematikångest. Urvalet av 

respondenter har inte skett slumpvis och de är inte heller tillräckligt många för att man ska 

kunna säkerställa hög tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. När det gäller konfirmering 

så har vi ansträngt oss för att lägga våra egna värderingar åt sidan för att titta på resultaten 

med nya ögon och ur nya perspektiv. Vi är fullt medvetna om att hur stor ansträngningen än 

har varit så finns det säkert någonstans i vårt arbete en färgning av våra tidigare erfarenheter 

och förutfattade tankar.  Det resultat vi har kommit fram till gäller just denna specifika studie. 

I all forskning måste man ta hänsyn till etiska överväganden. Enligt Vetenskapsrådet (2002) 

finns fyra allmänna huvudkrav gällande på forskning. Det är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att eleverna inte skulle 

känna sig utpekade var vi noga med att nämna att inga namn kommer att nämnas. Enkäterna 

lämnades in utan namn för att vi ville att eleverna skulle svara så sanningsenligt de bara 

kunde. Inte heller i intervjun blev de kopplade samman med sina namn utan de fick 

representera var sitt nummer då vi transkriberade intervjuerna, och i och med det har vi tagit 

hänsyn till konfidentialitetskravet. Eleverna informerades också om att de när som helst kunde 

avsluta sin medverkan, vilket innebär att vi på detta sätt tagit hänsyn till informationskravet. 

Eleverna fick skriva på ett dokument om samtycke till att intervjuas och de elever som var 

under 15 år fick med sig detta dokument hem till sina vårdnadshavare för underskrift, för att 

säkerställa att samtyckeskravet i studien uppfyllts. I missivbrevet framgår syftet med 

intervjun. Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen inte får föras vidare och 

det kommer ej heller att ske. 

4.5 Dataanalys  

Enkätresultaten sammanställdes med hjälp av datorprogrammet IBM SPSS och presenteras i 

form av diagram med kommentarer. För att kunna presentera enkätresultatet i form av 

cirkeldiagram överfördes svaren till ett excelprogram där det är möjligt att visualisera svaren 

procentuellt. I analys och tolkning av enkätresultaten fokuserade vi på att hitta omfattningen 

och eventuella samband mellan matematikångest, olust, betyg och matematisk förmåga.  

Intervjuerna transkriberades exakt utifrån elevernas svar. Tystnad markerades med några 

punkter och tankeord som t ex äh skrevs ut. De transkriberade intervjuerna läste vi 

tillsammans och markerade de svar som gavs utifrån våra frågeställningar. Markeringarna 

skapade ett mönster som vi delade in i inre eller yttre faktorer. Kategorierna är alltså det som 



   
 

22 
 

framkom i intervjumaterialet och de grupperades sedan som antingen inre faktorer eller som 

yttre faktorer. 

När det empiriska materialet analyserats var för sig lades allt material från både enkäter och 

intervjuer samman. Materialet analyserades på nytt utifrån våra frågeställningar för att knytas 

samman och mynna ut i ett resultat. 

5 Resultat och analys 

Resultaten i vår undersökning presenteras i två delar. I förstadelen presenteras det som 

framkommit i enkätundersökningen och i andra delen presenteras det som framkommit i 

intervjuerna. Enkätresultaten visar i vilken omfattning elever upplever matematikångest eller 

olust i arbete med matematik och redovisas i löpande text tillsammans med cirkeldiagram. 

Vill man se frekvenstabellerna i sin helhet finns de som bilaga 5. Intervjuresultaten redovisas 

utifrån elevernas erfarenheter och berättelser som möjliga orsaker till matematikångest. Temat 

orsaker till matematikångest har grupperats som antingen inre faktorer eller som yttre 

faktorer. De inre faktorerna är: 1) inställning till matematik, 2) elevers upplevelser av 

provsituation samt 3) elevers självuppfattning och motivation. De yttre faktorerna är: 1) 

undervisning och klassrumsklimat, 2) relationer samt 3) föräldrars roll. Resultaten kommer 

sammanföras och analyseras i diskussionsdelen. 

5.1 I vilken omfattning upplever eleverna i studien ångest eller olust i samband med 

matematikämnet och vilka förhållanden eller faktorer kan relateras till sådana 

upplevelser? 

Analysen och resultatet av enkäten presenteras utifrån frågeställning 1 som handlar om 

eleverna upplever olust eller ångest i sitt arbete med matematik. Vi försöker också finna om vi 

kan se några tydliga relationer vad gäller olust och matematikångest kopplat till 

matematiksvårigheter och/eller betyg. Vi har delat in resultatet i tre underrubriker: 1) elevers 

uppfattning av matematikämnet, 2) uppfattar eleven sig ha matematiksvårigheter eller 

upplever hen olust eller matematikångest samt 3) tydliga skillnader som framkom. 

5.1.1 Resultat och analys av enkätstudien  

Totalt var det 188 elever, 76 pojkar och 111 flickor,  som deltog i enkätundersökningen. 107 

elever i grundskolan och 81 elever på gymnasiet. För att få en tydlig bild av fördelningen över 

elevernas svar presenteras de i form av cirkeldiagram där även procentsatsen anges. 
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Cirkeldiagrammen representerar alla elever som deltagit i studien. När det anges antal elever i 

presentationen är siffrorna hämtade från frekvenstabellerna som finns som bilaga 5. 

Elevers uppfattning av matematikämnet 

På frågan om eleverna tycker att matematik är roligt är övervägande del av eleverna positiva 

och upplever att matematik kan alltid vara roligt eller att det någon gång kan vara det. Men 

trots det är det en hög andel av eleverna, 46 stycken (24,5%),  som aldrig tycker att matematik 

är roligt. Av dessa elever som aldrig tycker att matematik är roligt är det 34 stycken (18,1 %) 

som säger att de dessutom aldrig har lätt att lära sig matematik.  Det framgår dock inte av 

diagrammen om det är samma elever som svarat aldrig på båda frågorna, men tittar man på 

sammanställningen i SPSS kan man se att det i stort sett är samma elever.  

 

Figur 1: Är matematik roligt?          Figur 2: Har du lätt att lära matematik? 

Uppfattar eleven sig ha matematiksvårigheter eller upplever hen olust eller 

matematikångest? 

Dessutom är det 35 elever som svarar att de alltid upplever att de har matematiksvårigheter. 

Även här är det övervägande samma elever men också elever som inte anser sig ha 

matematiksvårigheter har uppgett att de alltid känner olust när de arbetar  med matematik.

 

Figur 3: Har du matematiksvårigheter?         Figur 4: Känner du olust? 

Aldrig 24,5 % Någon gång 62,2 &

Alltid 9,0 % Ogiltig markering 4,3 %

Aldrig 18,1 % Någon gång 57,4 %

Alltid 18,6 % Ogiltig markering 5,9 %

Aldrig 18,1 % Någon gång 60,1 %

Alltid 18,6 % Ogiltig markering 3,2 %

Aldrig 12,2 % Någon gång 59 %

Alltid 27,7 % Ogiltig markering 1,1 %
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Det är många fler elever som upplever olust än ångest när de arbetar med matematik. Det ger 

signalen att eleverna har en ganska klar bild över skillnaden mellan olust och ångest. Det är 

52 elever som känner olust när de arbetar med matematik och 29 elever som alltid upplever 

ångest i sitt arbete med matematik. Det är också 23 elever som upplever ångest i andra 

sammanhang än matematik.  

 

Figur 5: Ångest i samband med matematik               Figur 6: Ångest i andra sammanhang 

De elever som som upplever att de känner olust eller ångest när de arbetar med matematik är 

övervägande de elever som har betygen D, E eller F. Men det finns även högpresterande 

elever med betygen A eller B representerade i denna grupp. Det är mer än 60 % av de 

tillfrågade eleverna som upplever ångest eller olust någon gång eller alltid då de arbetar med 

matematik. 

Tydliga skillnader som framkom 

I enkätundersökningen framkom det stora skillnader mellan elever i gymnasiet och 

grundskolan samt mellan flickor och pojkar. Detta ingick inte i vår undersökning men är ändå 

värt att nämnas. Det är en markant skillnad mellan grundskolan och gymnasiet på frågan om 

eleverna upplever ångest när de arbetar med matematik. I grundskolan är det 51 elever som 

aldrig upplever ångest i samband med matematiken men i gymnasiet är det endast 13 elever. 

En möjlig förklaring till varför det är så framkommer i några av intervjuerna som presenteras 

lite längre fram i studien.  

Aldrig 34 % Någon gång 46,3 %

Alltid 15,4 % Ogiltig markering 4,3 %

Aldrig 25,5 % Någon gång 57,4 %

Alltid 12,2 % Ogiltig markering 9 %
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Figur 7: Ångest grundskolan               Figur 8: Ångest gymnasiet 

Det framkommer också att tjejerna upplever lite mer ångest än killarna. Killarnas procentsats 

är något högre i svarsalternativen aldrig och någon gång men tjejerna upplever 

matematikångest i mycket större omfattning utifrån svarsalternativet alltid.  

 

Figur 9: Ångest flickor     Figur 10: Ångest pojkar 

 

I analysen av enkäten visar det sig att det finns ett signifikant samband mellan 

matematikångest och matematiksvårigheter samt mellan matematiksvårigheter och olust i 

arbetet med matematik. Korrelationskoefficienterna3 är 0,242 och 0,259 och visar på ett 

medelstarkt samband.  

                                                        
3 Korrelation anger samband mellan två variabel. En korrelation kan betecknas med värdet från 1(positiv korrelation) till -1 
(negativ korrelation). Korrelation 0 betyder att det inte finns något samband mellan två variabler. Om det ena variabel har 
högt värde och hänger ihop med ett högt värde på den andra så är korrelation positiv. Negativ korrelation innebär att ett 
högt värde på en variabel hänger ihop med ett lågt värde på den andra (Hämtat från 
https://www.statistiskordbok.se/ord/korrelation/ den 2019-01-05). 
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5.2 Resultat och analys av intervjuer 

Analysen och sammanställningen av intervjuresultaten presenteras utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkt och fokus. Utifrån individperspektivet beskriver vi kategorier kopplade till 

elevers inre orsaksfaktorer till matematikångest. De är: 1) elevers inställning till matematik, 2) 

elevers upplevelser av provsituationer samt 3) elevers självuppfattning och motivation. I det 

relationella perspektivet lyfter vi kategorier som anger yttre orsaksfaktorer till att elever 

upplever matematikångest. Kategorierna som uppdagats är; 1) undervisning och 

klassrumsklimat, 2) relationer samt 3) föräldrarnas roll. 

5.2.1 Resultat utifrån individperspektivet 

Elevers inställning till skolmatematiken 

Det framträder i intervjuerna att skolmatematik är ett svårt skolämne som kräver en helt annat 

typ av tänkande och förståelse i jämförelse med andra skolämnen. Så här beskriver några 

elever det: 

I matte det är det, fel eller rätt. Har jag gjort rätt, har jag gjort fel? Men till exempel, om man 

skriver nåt i andra ämnen, det finns ingen rätt eller fel. I matte måste du förstå, liksom plugga för 

att förstå I andra ämnen, det du kommer fram till, du kan plugga dig till det. (Gy1) 

Det är lite jobbigt. Det är ganska jobbigt med att liksom tänka så mycket, jag känner att det blir 

lite komplicerad. Och jag gillar inte när det blir komplicerat. (Gr2) 

Det visar att skolmatematik kräver mer av eleverna både i grundskolan och på gymnasiet än i 

andra ämnen då de måste tänka på ett helt annat sätt för att förstå, vilket inte alls krävs i de 

andra skolämnena. Eleverna anser att matematik bygger på en förståelse som man inte kan 

”plugga” sig till i boken jämfört med andra ämnen. Det är endast en av de intervjuade 

eleverna som tycker att matematik är roligt och inte allas svårt. Denna elev har ett av de högre 

betygen i matematik. Eleven tycker däremot att det är tråkigt och säger sig vilja ha mer 

utmaningar för att inte tappa intresset, som det är nu är det för lätt. 

Det som också framgår av intervjuerna, särskild när det gäller gymnasieeleverna, är att 

matematik är ett viktigt ämne. De tycker dock att den matematik de lär sig i skolan inte är den 

matematik de behöver i verkliga livet. Den är inte verklighetsanknuten och de känner att ett 

visst innehåll känns helt meningslöst för deras framtid. De menar att det räcker med att kunna 

det som man har nytta av i vardagen och sitt framtida yrke. 
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Alla elever i studien som idag tycker att matematik är svårt menar att det började kännas svårt 

redan någon gång på mellanstadiet och att det blev svårare för varje årskurs. Eleverna uppger 

också att de började känna olust och ångest i samband med matematiken när svårighetsgraden 

ökade men stödet från skolan uteblev. Så här började ångesten för en av studiens elever: 

I tvåan och ändå upp till trean hade jag en jättebra mattelärare, det kommer jag fortfarande ihåg 

än idag. Det har get mig väldigt mycket. Och sen därifrån gick det bara utför med att det blev 

svårare, jag fick inte riktigt det stödet jag behövde, så jag bara sket i det mer och mer. Åttan och 

nian var som värst. Men i sjuan var det inte heller bra. Jag har inte fått något riktigt stöd i matte 

fast jag var dålig på den...det är ingen som tagit tag i det utan man blir idiotförklarad. Jag mådde 

dåligt över matte! (Gy4).  

 

Gymnasieeleverna i studien upplever dessutom att det blev mycket svårare på gymnasiet 

jämfört med grundskolans matematik men också att svårighetsgraden har ökat under 

gymnasietiden, mellan Ma 1b4 och Ma 2b5. En av gymnasieelever säger: 

När jag såg vår mattebok för första gången i ettan då blev jag helt…jag blev helt förvånad för 

det inte var alls likadan som den var i nian…Och...jag skulle nog säga att matte i grundskolan, 

den krävde inte lika mycket tid som det gör nu på gymnasiet. (Gy2) 

Det man kan se är att eleven inte var beredd på att ämnesinnehållet skulle bli svårare och mer 

abstrakt för varje kurs. Många moment i matematik bygger på varandra och för att gå vidare 

behövs förkunskaper. Om förkunskaperna saknas kan det skapa problem under hela 

skolgången. Orsakerna till detta ser de i tidigare erfarenheter och bristande hjälp från skolan. 

Men även som sitt eget fel eftersom de är “dåliga på matte”  

Vidare uppger eleverna att det kan kännas väldigt jobbigt och ångestfylld när de inte förstår 

innehållet. En grundskoleelev menar att hen mår dåligt över matte generellt och hatar sig själv 

för att hen är “inte kan matte”. Eleven känner sig spänd och orolig nästan alltid inför 

mattelektioner. En gymnasieelev beskriver det så här: 

Jag tycker att jag har ganska svårt att förstå matte. Och när det blir mycket mer utmanande för 

mig som är inte så jätteduktig på matematik, om man säger så, om man ska jämföra sig kanske 

med andra, då blir det att.…att.…vad ska man säga det…Då känner jag att det ...då klarar jag 

                                                        
4 Matematik 1 b är ett kärnämne som läses av elever i åk 1 på Samhällsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Estetprogrammet 
som är studieförberedande program och ger högskolebehörighet. 
5 Matematik 2b (Ma2b) är ett kärnämne som läses av elever i åk 2 på Samhällsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Estetiska 
programmet som är studieförberedande och ger högskolebehörighet. 
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inte, asså det är inte kul alls. Jag tycker att det är ångestfylld, tycker bara, nej, jag känner mig 

jättedålig bara. (Gy3) 

Eleverna uppger också att de har svårt för matte därför att de inte förstår de begrepp som är 

viktiga för att bygga sin matematiska förståelse. Detta påverkar deras inställning till 

matematik vilket resulterar i att de ger upp. 

Jag har svårt med textuppgifter och det har jag alltid haft svårt för. Det har både med mig att 

göra och kanske grunderna också. Jag förstår inte orden, jag förstår inte asså tänkandet, 

asså…jag ser inte det andra ser…(Gy2)  

Men det kan vara så att om man tycker att matte är svårt kan få den negativa inställningen till 

matte. Det kan bli så att man slutar anstränga sig för att man tycker att det är ingen idé eftersom 

man är så dålig på det. (Gy3) 

Medan en annan gymnasieelev beskriver mer hur det känns när hen jobbar med 

skolmatematik: 

Men-...om jag ska asså-…göra ett tal...det låser sig. Det blir som-…om jag inte fattar direkt så 

blir det som om jag inte fattar alls och det här kan inte jag. Så kan det bli ibland att man sitter 

och tänker men jag är värdelös, jag kan inte det här…så kan man det egentligen...man tar bort 

den tanken för att det är som ett lås som gör att du stänger av det du kan...för att det blockerar, 

asså det är jättekonstigt så jag vet inte hur jag ska beskriva det. Jag mår jättedåligt över det. 

(Gy4) 

Detta visar att brist på matematisk förståelse får elever att känna obehag i samband med 

matematik och tilltron till den egna förmågan försvagas. Elever ser det framförallt som brist 

hos sig själva ”jag har svårt” och “jag är dålig på matte”.  Allt detta skapar negativ inställning 

till matematik och kan därmed ge ångest. Även den högpresterande gymnasieeleven uppger 

att hen känner ångest i samband med matematik eftersom hen ”...tänker för mycket och börjar 

ifrågasätta saker och ting och börjar få panik och hjärnan känns överhettad.”(Gy1) Under 

intervjun kommer det fram att hen lägger jättestor press på sig själv och att hen aldrig är nöjd 

med sin prestation i matematik. 

Elevers upplevelser av provsituationer 

Det som kommer fram i studiens samtliga intervjuer är att prov och provsituationer känns 

jobbigt och framkallar mest ångest hos eleverna. Samtliga elever upplever att det de presterar 

på provet är mest avgörande för deras betyg. Andra former av bedömning väger inte lika 
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”tungt” menar de. En elev känner att det är meningslöst att kämpa eftersom hen får F hela 

tiden. 

Man vill ju klara det men det känns typ ...meningslöst när man får F hela tiden och inte förstår. 

Så det är…det är ganska påfrestande typ att tänka…ibland…(Gy2) 

Prov och provsituation kan skapa ångest hos eleverna för att de är oroliga för att misslyckas 

även om de gör sitt bästa. De menar att de har misslyckats med prov tidigare och är oroliga att 

det kan hända igen. 

En annan elev upplever ångesten så stark att hen till och med blivit illamående: 

Men det är ju också att jag fortfarande brukar få ångest innan matteprov, det får jag fortfarande. 

Det är jobbigast på kvällen innan, det är tungt. Jag har en sån fruktansvärt...för jag vet att matte 

får mig att, har fått mig att må dåligt...så det blir ju som tryck i halsen. Jag har ju typ nationella i 

ettan spytt på morgonen innan jag gick till skolan. (Gy4) 

Provsituationerna framkallar både fysiska och psykiska reaktioner som man kan se vid ångest 

i allmänhet och inte bara vid matematikångest. Känslorna inför prov och i provsituation 

beskriver en elev så här: 

Och så kom det där att när jag ska skriva ett prov och sånt då blir det så mycket i hjärnan, det 

liksom överhettas och bara lägger av. Det har hänt mig vid några provtillfällen att jag liksom 

måste bara gå ut. Och sen tänker jag ”varför blir jag så nervös...Först handlar det om matte men 

sen handlar det om situationen som jag är i. Varför blir jag nervös? Och sen handlar det om mig 

själv ...varför är jag så här, varför, varför måste jag få panik när det blir matte? Och sen liksom 

blir överhettad och jag måste gå ut. Att bara komma härifrån. (Gy1) 

Dessa elever som känner oro och stress upplever också att tankarna blockeras. De kognitiva 

resurser som tänkande, uppmärksamhet, koncentration och minnet som behövs för att lösa 

matematiska uppgifter upptas av att hantera ångest. Detta påverkar provresultat negativt, 

elever presterar sämre än de skulle gjort om det inte hade handlat om prov. Eleverna uppger 

också att tidspressen i provsituationerna skapar oro eller ångest.  

Men det är också tiden. Tiden är i alla ämnen är det som ställer till, hur ska jag klara av det 

definitivt i matte. Det är fruktansvärt. Därför har jag bett om längre tid på matteprov. (Gy5) 

Eleverna berättar också om att provets konstruktion kan få dem att må dåligt och känna oro. 

De menar att frågorna på proven skiljer sig mycket från dem i boken eller de som lärarna har 

tagit upp på lektionerna. Oftast är det textuppgifter som känns svåra att förstå och ”omsätta i 

matematiska sammanhang”. 
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Jag tycker att det inte alls var samma frågor som förbereder en i boken, då blir jag lite irriterad 

över det då liksom det var ingenting jag känner igen. Och sen så, det finns...det andra i klassen 

som är inte heller bra på matte och de tyckte likadant och då tyckte jag men det var kanske lite… 

(Gy3) 

På alla prov finns det bara ett A-poäng på typ alla kunskapskrav och får man inte det A-poänget 

så får man ett B liksom. (Gr3) 

Det är framförallt gymnasieelever som menar att de inte har tränat tillräckligt mycket på 

sådana uppgifter under lektionstid.  

Elevers självuppfattning och motivation 

De elever i studien som tycker att matematik är svårt upprepar ofta att de uppfattar sig själva 

som ”värdelösa” ”korkade” och ”dumma”. Så här beskriver några elever sina upplevelser: 

Det blir mycket mer utmanande för mig som är inte så jätteduktig på matematik, om man säger 

så, om man ska jämföra sig kanske med andra, då blir det att.…att.…vad ska man säga. Jag 

känner mig u väldigt korkad och uppgiven. (Gy2) 

Det känns inte så att jag är sämre än alla andra, kanske någon gång om man är jätteupprörd och 

liksom känner att det går riktigt dåligt, då kanske tycker man att man är lite sämre men 

inte...överlag. (Gy3) 

Det visar sig också att upprepade misslyckande på prov förstärker negativ självbild hos 

elever. Så här beskriver några elever resultaten av sina misslyckanden: 

Efter F på prov känner jag mig helt värdelös. Jag blir ju ledsen av sånt. Men ibland kan jag säga 

till mig själv ”skärp till, du kan ju” liksom. (Gy4) 

Det är klart att jag varit besviken och det är klart att jag kände mig korkad typ…Varför fattar 

inte jag det här? Det var mest den känslan av uppgivenhet som jag kände och jag vet inte riktigt 

om jag tänkte mer ...mmm…ja. Det var mer att jag kände mig besviken och som jag brukar göra, 

kände jag mig väldigt ångestfylld och korkad. Varför ska jag tycka att det är så svårt? Då 

tappade jag lusten för matte. (Gy1) 

Och så fick jag ett F, då blir det att man tror mindre på sig själv...besviken på mig själv främst. 

(Gr2) 

Elevernas låga självuppfattning och negativ självbild är starkt kopplat till misslyckande på 

prov men också med att eleverna jämför sig med sina skolkamrater eller när lärare signalerar 

låga förväntningar.  Eleverna lägger skulden på sig själv och ser det som brist hos sig själv 
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vilket framkallar negativa känslor som skapar oro och olust hos eleverna gällande 

skolmatematik.   

Det som motiverar alla intervjuade elever i vår studie är när de känner att de förstår 

uppgifterna men framförallt när de presterar bra på prov. De säger att de blir mer motiverade, 

börjar tro på sig själva, ångesten släpper och de börjar känna hopp om att lära sig matematik. 

Så här uttrycker sig eleverna: 

Jag tänker då i ettan då blev jag mycket mer motiverad och jag lade ganska mycket tid på matte 

för att jag ville få ett godkänt och jag fick godkänd. Det kändes ju väldigt bra, så klart. (Gy2) 

Jag blir väldigt glad när jag får E på provet efter alla F tidigare och det hjälper att gå ut ur den 

hålan och visa vad jag kan. (Gr2) 

Speciellt förra matteprov har jag ju fixat och då blev jag jätteglad. Andra var lite mer så här ...ju 

men jag har klarat förra och jag kan klara det också. Då blir man inte lika nervös eftersom jag 

vet att jag kan. Det är just det att man ska veta att man kan mer än man tror ibland. (Gy4) 

Motivationen ökar alltså i samband med hur eleverna presterar, framförallt på prov. Bättre 

prestationer höjer därmed elevers motivation och stärker deras tro på sig själva. 

Eleverna berättar även att sämre prestationer ger motsatt effekt. Motivationen försvinner och 

matematikångest blir starkare. 

Man kan ju fastna på en uppgift så man tappar lite motivationen liksom så det blir, så man 

nästan ger upp. (Gr1) 

Ibland känner jag jättemycket ångest och blir ledsen eftersom jag tycker att det är väldigt svårt. Jag 

känner mig dum när jag inte fattar nånting. Men jag säger inte till alla andra att jag känner ångest 

när jag får prov tillbaka och får ett F och blir ledsen. (Gy3) 

Fyra utav gymnasieleverna vill bara få godkända betyg och tror inte att de någonsin kan 

prestera mer än E. Den högpresterande grundskoleeleven känner mest frustration över att inte 

lyckas komma upp till A-nivå på provet och är lite besviken på sig själv. Den högpresterande 

gymnasieeleven känner mest ångest över att inte lyckas behålla det höga betyget hen har nu 

(C/B) för att, som hen säger, ”lägre betyg får mig att känna mig värdelös” (Gy1) 

Det visar att både motivation och självuppfattning är starkt kopplade till prestation och betyg. 

Dåliga prestationer påverkar elevernas motivation negativt och lusten att ägna sig åt 

matematik minskar.  Ju sämre prestation desto lägre självuppfattning och högre ångest i 

samband med matematik. De känner sig mindre värda och är besvikna på sig själva 
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Alla gymnasielever i studien upplever stor ångest och rädsla över att inte lyckas med 

matematiken för att då stängs många vägar för dem när det gäller framtiden och 

vidareutbildning. Så resonerar två utav eleverna: 

För mig är, asså, jag, för mig handlar det att få gymnasieexamen och då måste jag klara ett 

godkänt betyg. (Gy1) 

Nu på gymnasiet får jag faktiskt mycket ångest över matte för man vet att den har så stor 

betydelse för ens framtid beroende på liksom vad man vill läsa sen. Och jag vet ju att, asså, det 

finns ju så många jobb som jag inte kan ha eftersom jag kommer att sakna behörigheten i vissa 

matte…nivåer...Och det väl skapar ångest för man vet att det finns många saker som man går 

miste om för att man saknar matte för att man inte är bra på matte. (Gy3) 

Gymnasieeleverna känner inte direkt motivation till att lära sig matematik men drivs 

framförallt av viljan att klara gymnasieexamen, vilket innebär att godkända betyg i de 

obligatoriska matematikkurserna är ett måste. De menar att det inte är matematiken i sig som 

intresserar dem utan att de måste för att klara gymnasieexamen. Enligt studiens elever har 

detta scenario gjort att matematiken känns ännu mer ångestfylld och skapar ännu större stress 

för dem. 

5.2.2 Resultat ur det relationella perspektivet 

Undervisning och klassrumsklimat 

De intervjuade eleverna är i överlag nöjda med den nuvarande undervisningen när det gäller 

lektionsupplägg och arbetssätt. Elevernas åsikter skiljer sig åt när det gäller vilket arbetssätt 

som främjar deras inlärning. De högpresterande eleverna tycker t ex att de lär sig bäst när de 

diskuterar med andra elever. 

Lär sig bäst när jag snackar med någon, jämför lite hur man tänker. (Gr3) 

Det är bäst att diskutera med någon och sen fundera själv runt saker. I diskussion kommer jag 

fram vad är det jag behöver förstå för att gå vidare. Ensam kan man fastna på en uppgift och tappa 

motivation, ge upp (Gy1) 

Medan några andra elever föredrar enskilt arbete i boken för att ”nöta” det de har gått igenom 

under lektionen. De räknar oftast på samma typ av uppgifter tills de kan det. 

Efter att läraren förklarar med goda exempel vill jag räkna i boken och ta hjälp av förklaringar i 

boken. (Gr2) 
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Asså, det som funkar bäst för mig är att jobba själv i boken. Jag vill gärna försöka lösa det och 

sen kan lärare liksom hoppa in och hjälpa till när jag fastnar. (Gy3) 

Det är olika för elever vad de känner att de har behov av. Att ”prata matte” verkar gynna 

elever som har kommit längre i sin matematiska förståelse och är mer processorienterade 

medan elever som tycker att matematik är svårt jobbar mer med procedurräkning. Det kan 

bero på tidigare erfarenheter och att elever var mer vana vid enskilt arbete och är inte tränade i 

att samtala matematik.  

När det gäller elevernas upplevelser av innehåll ser vi en skillnad mellan studiens 

grundskoleelever och gymnasieelever. Grundskoleeleverna uttrycker att innehållet de jobbar 

med oftast ligger på rätt nivå. De lyfter även fram att de får tillräckligt med hjälp under 

lektionstid när de fastnar på en uppgift eller behöver hjälp med att förstå textuppgifter 

eftersom de har två lärare under matematiklektionerna. En elev har även en extra lektion som 

hen uppskattar väldigt mycket. 

Jag har haft extramatte hela året och det har blivit lättare efteråt. Jag har lärt mig mer och med 

den hjälpen har jag klarat alla prov hittills. Det känns bra! (Gr2) 

Medan gymnasieeleverna upplever att innehållet ligger på en alldeles för hög nivå. Dessutom 

tycker de att det går för fort fram och lärarna lyckas inte anpassa undervisningen så att alla 

elever hänger med.  

Undervisningen går väldigt fort. Lärare gör sitt bästa men kan inte anpassa till alla elever 

eftersom de måste följa kursplanen. (Gy1) 

Det får inte ligga på en nivå som jag inte förstår. Genomgångar går fort fram och jag behöver en 

extra genomgång. Alla mattelektioner är dåliga för att jag inte hänger med. (Gy3) 

En elev föreslår nivågruppering som ett sätt att anpassa undervisningen till eleverna. Enligt 

eleven kan läraren då möta eleven på rätt nivå och därmed ge rätt hjälp. Andra 

gymnasieelever uttrycker oro över att läraren inte hinner hjälpa alla elever under lektionstid. 

När lärarna inte hinner hjälpa alla elever som behöver hjälp så blir det på något sätt lite 

ångestfullt att fastna på en uppgift eller när de inte hänger med under lektionerna menar 

några. Det framkommer också att eleverna uppskattar sina lärare och tycker att lärarna är 

väldigt duktiga och att de ändå vet att gör sitt bästa. De elever som upplever 

matematiksvårigheter får extra hjälp i mindre grupp en gång i veckan. Två elever får hjälp av 

speciallärare medan två elever får stöd av sina matematiklärare i form av extralektioner  
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Det är så att läraren kan gå in i min synvinkel och förstå hur jag tänker. Det är också viktigt att 

läraren ger feedback direkt. Då vet jag om jag har uppfattat rätt eller vad är det jag måste rätta 

till. (Gy4) 

Men detta extrastöd kompenseras det som eleven inte förstått under ordinarie lektion och gör 

att eleven har lättare för att följa med på nästa lektion. Den hjälpen upplevs positivt för att i 

mindre grupper ges större utrymme för matematiska samtal och läraren har möjlighet att ge 

återkoppling.  

Relationer  

Alla intervjuade elever anser att lärarens bemötande och relation till eleverna har stor 

betydelse för elevernas motivation och inlärning. Grundskoleeleverna tycker att det känns bra 

med lärare som pratar och förklarar på ett sådant sätt så att de förstår. De anser också att det är 

viktigt att lärare har humor och kan lära ut på ett roligt sätt. 

Jag är nöjd med nuvarande lärare för att hen pratar med mig och förklarar på ett bättre sätt så att 

jag förstår... och hen tror på mig. (Gr2) 

När man har en lärare som inte har någon humor eller nånting, inte kan skämta utan att det bara 

är helt seriöst hela lektionen då tycker jag att det är lite jobbigt. Men om man har en lärare som 

är lite skämtare och göra roliga grejor då blir det lättare att lära sig. (Gr1 

Gymnasieeleverna beskriver några lärare som de har en bra relation till och vars bemötande 

upplevs som positivt. För en av eleverna blev relationen till nuvarande lärare en vändpunkt 

när det gäller hens självförtroende. 

Det största skillnaden på gymnasiet är att mina mattelärare tror på mig. Läraren som ger mig 

stöd i matte har gjort den största skillnaden. Hon har väckt det självförtroende hos mig och visat 

att jag kan och måste tro på mig själv. Den läraren såg att det inte beror på mig, att jag har tappat 

självförtroende på grund av hur jag blev behandlad tidigare. Hon såg potential i mig…Innan var 

det precis tvärtom och då blir det att man får inställning till sig själv också som man påverkas 

mycket av. (Gy4) 

Andra gymnasieelever tycker att lärare som är uppmuntrande och visar att hen ser elevernas 

potential gör en stor skillnad för deras motivation.  

Jag började lära mig matte i ettan, på riktigt och därför tror jag att det går lite bättre nu för att jag 

fått träffa bättre lärare och folk runt kring mig tror på mig. (Gy5) 

När min lärare pratade med mig och sa att hon ser potential i mig och att resultat på provet inte 

avgör betyget eftersom hon kan se på lektionerna att jag faktiskt kan, inte kanske allt, men att 
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jag håller igång. Det gjorde mig motiverad för jag verkligen fick den där ” jag gör mitt bästa 

resten av den här terminen. (Gy2) 

Elevernas uttalanden visar att ett positivt bemötande och en bra relation mellan lärare och elev 

höjer elevers självförtroende och motivation. Lärarens positiva bemötande, särskilt när läraren 

tydligt visar att hen ser potential hos eleven och tror på att eleven kan utvecklas, framkallar 

positiva känslor hos elever. I en god relation har elever i sin tur förtroende för sin lärare och 

vågar inför läraren visa sina “svagheter”. Eleverna berättar att de då även vågar fråga när de 

inte förstår och de vet att de kommer att bemötas med respekt och förståelse. Detta förbättrar 

inlärning avsevärt och därmed också prestationen. Eleverna säger att en god relation till 

läraren gör att deras matematikångest minskar. 

När det gäller grundskolan då är jag mycket tacksam att jag fick den extramatteläraren (en 

extraresurs klassen) för att vi två hade mycket bättre personliga kontakten Jag tror att det gjorde 

att jag fick motivationen till att jag kan fråga mycket och så där. Nu kan jag också fråga min 

mattelärare...Men, jag vet inte. Man kanske blir mer motiverad om man har en god relation till 

sina lärare. (Gy1) 

Några av de intervjuade eleverna berättar om hur negativt bemötande från lärare har påverkat 

dem. Två elever beskriver sina upplevelser så här: 

De brydde sig inte. Inte alls. De ansåg att det var hopplöst med mig och så. De har inte pushat 

mig i rätt riktning i stället har de låtit mig sitta där med mobilen och lyssna på musik. Ser du mig 

nu med mobilen då har jag gett upp. Antagligen har jag fastnat, inte förstått, och om du inte 

hjälper mig då kan jag inte gå vidare. Min nuvarande mattelärare förstår det. Han hjälper mig att 

gå vidare, han ser mig. Ja, det sitter i nu att jag har blivit skrattat åt och så där och det måste inte 

bara handla om matte. Jag kan ha svårt att räcka upp handen och säga att jag inte kan eftersom 

jag är rädd att inte få den hjälpen. (Gy4) 

Jag har haft mattelärare som bara säger nej, nej. Du vet avbryter och jag sitter och förklarar jag 

tänker så här och så här...i stället att gå in och förklara ” men du tänkte bara fel där”. Då blir det 

så lätt för mig att lära mig då vet jag precis vad har jag missat. Men läraren fick mig att känna 

mig värdelös och dum... att jag aldrig kommer att förstå matte (Gy3) 

Lärare som inte kan möta elevers behov och tankesätt och ge den hjälp som behövs för att 

elever ska utvecklas påverkar elever inställning till matematik negativt. Lärares låga 

förväntningar på elever signalerar att lärare inte tror på att dem, vilket skapar negativ självbild 

hos dessa elever. 
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Eleverna säger i intervjuerna att deras klasskamrater är viktiga. Det är till dem de vänder sig 

för att få hjälp då läraren inte hinner hjälpa alla i klassrummet, Men några elever berättar om 

negativa erfarenheter från tidigare som har fått dem att må jättedåligt i samband med 

matematiklektioner. En gymnasieelev berättar att på högstadiet, särskild i 8:an och 9:an, blev 

hen ”mattemobbad” av sina klasskamrater men även av läraren. Hen blev oftast utskrattad när 

hen inte hängde med på lektionerna och kände sig utpekad när läraren påpekade fel inför hela 

klassen. Eleven beskriver det så här: 

De skrattade åt mig. Jag blev idiotförklarad av både lärare och klasskamraterna vilket slog ned 

på min självkänsla. Jag tappade motivation och självförtroende fanns inte på kartan. Då gav jag 

upp och allt gick utför! Och det är orsaken för att jag mår dåligt över matte och känner stor 

ångest när jag fastnar i ”gamla mönster. (Gy4) 

En grundskoleelev har blivit mobbad av sina klasskamrater i låg -och mellanstadiet. 

Mobbningen pågick fram tills eleven bytte skolan. Så beskriver eleven det: 

...Och då blev ju liksom, sluta prata med mig, sluta hänga med mig och sa dåliga saker om mig. 

Jag kunde inte liksom vara på lektion utan att jag, utan att kompis, min bänkspis flyttade sig lite 

bort vid hörnet. Det var ju ganska jobbigt för mig som var typ 10 år gammal som typ inte riktigt 

fattade varför de gör liksom detta. Och det var ju vid den tiden, grät jag inte så mycket men nu 

blir jag jättekänslig för det. Det är just matte som får mig att tänka på det eftersom det alltid 

hände under mattelektioner. Det är ett fritt ämne, efter genomgångar jobbade man fritt i boken 

och just då hände det. När jag tänker på det brukar det vara ganska jobbigt för mig att räkna 

svåra tal. (Gr2) 

Längre fram i intervjun berättar eleven att hen sprang ut ur klassrummet direkt efter 

genomgången för att hen inte klarade av klasskamraternas beteende. På så sätt missade hen 

grunderna och detta har lett till att eleven än idag känner stor olust i sitt arbete med matematik 

eftersom hen känner att förkunskaperna saknas. 

Elevernas upplevelser av sina klasskamrater har påverkat dem negativt i arbete med 

matematik. Den ena eleven kände sig utskrattad av sina klasskamrater när hen svarade fel på 

lärarens frågor. Detta ledde till att både motivationen och självförtroendet försvann. På grund 

av detta mår eleven dåligt och känner stor ångest inför sitt arbete med matematik. Den andra 

eleven blev mobbad under just matematiklektionerna i mellanstadiet. Den negativa relation 

denna elev upplevt, framförallt på matematiklektionerna, har präglat den matematikångest hen 

upplever idag. Men på den skolan hen går idag har eleven en mycket mer positiv relation till 



   
 

37 
 

sina klasskamrater och har börjat tro mer på sin matematiska förmåga och därmed har även 

självförtroendet ökat. 

Föräldrarnas roll 

Majoriteten av de intervjuade eleverna berättar att föräldrarna pushar och hjälper till så gott de 

kan men att de inte kan så mycket matte.  

Mina föräldrar försöker hjälpa mig och vill att jag ska lyckas men sen de kan inte hjälpa mig 

med uppgifterna, men de stöttar mig. (Gy1) 

Ingen är duktig på matte hemma. Mamma vet inte hur hon ska göra, min pappa vet inte heller 

hur han ska göra, ingen vet, ingen fattar för att de aldrig räknat sånt här matte tidigare. I alla fall 

vad de har sagt. Så jag får inte riktigt hjälp där. (Gr2) 

En annan elev berättar att föräldrarna hjälpte till mycket mer på mellanstadiet men nu kan de 

inte längre för matematiken har blivit för svår för dem. Dessutom vågar inte eleven   längre 

förlita sig på att de gör rätt för många gånger blev det fel. Så här beskriver eleven det: 

Ja, jag fick hjälp fast jag ändå inte kunde lita på mina föräldrar. För att oftast de svaren som de 

kom fram till var fel. Det som vi gick igenom i skolan, ee, har de inte varit om, så de blandar 

ihop saker för att de hade matte för många år sen när de gick i skolan. Och då var det oftast fel 

svar, så det var frågetecken för oss allihopa när vi satt vid köksbordet hur man skulle göra. Så 

nej, ju, de försökte hjälpa mig men nu kan de inte ens hjälpa mig för att de förstår typ ingenting. 

(Gy3) 

Eleverna uttrycker att föräldrarna har en vilja att hjälpa men säger att deras kunskaper inte 

räcker till för att dagens matte skiljer sig mycket från den de läste i skolan.  

En gymnasieelev med negativa erfarenheter från de tidigare åren i grundskolan menar att tack 

vare sin pappa och hans uppmuntrande ord och tro på hen fick hen godkänt betyget i nian. Så 

säger eleven: 

Sen kommer jag hem och jobbar matte med pappa hemma. Det är det som har räddat mig. Han 

är duktig på matte. Han fattar att jag inte är värdelös på matte. (Gy4) 

En elev uppger att hen aldrig har fått hjälp från sin mamma på grund av att mamman tycker 

att det är ingen idé eftersom hon är dåligt på matte och att det måste sitta i generna eftersom 

även hennes mor var värdelös på att räkna matte. 

Men min mamma var också en sån som sa: “Du har ärvt det från mig, du kan inte matte”. 

Mormor sa också att jag inte kan matte, det har jag ärvt från henne och mamman. Det fanns 
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alltid folk som tryckt ner mig att jag inte kan.  Mm...och jag har också trott på det lite grand att 

jag inte kan eftersom det kommer i arv. (Gy5) 

Föräldrarna kan påverka elevers inställning till matematik men också deras matematiska 

prestationer. Elever vars föräldrar visar att de tror på sina barn och dessutom kan hjälpa dem 

med matematik presterar bättre och har en mer positiv inställning till matematik. Å andra 

sidan de föräldrar som inte har tillräckligt med matematiska kunskaper och inte kan hjälpa på 

ett adekvat sätt överför egen inställning till matematik på sina barn, i synnerhet mammor. Det 

påverkar elevs tro på sig själv negativt.  

5.2.3 Resultatsammanfattning 

Ett betydande antal elever, drygt 60 %, som deltog i studiens enkätundersökning uppger att de 

upplever olust och/eller ångest alltid eller någon gång då de arbetar med skolmatematik. 

Procentsatsen är något högre när det gäller olust 86,7%. Det finns en markant skillnad mellan 

grundskole- och gymnasieelever i frågan om hur många upplevelever ångest i relation till 

skolmatematik. Det är 11% av grundskoleeleverna som svarar att de alltid upplever 

matematikångest medan 21 % av gymnasieeleverna uppger att de alltid upplever 

matematikångest.  Enkätresultatet visar ett klart samband mellan matematikångest och 

matematiksvårigheter och mellan matematiksvårigheter och olust att arbeta med matematiken. 

Det visar sig även ett tydligt samband mellan matematikångest eller olust och prestationer i 

form av betyg. Eleverna som svarar att de upplever olust eller ångest i samband med 

matematik är överrepresenterade bland de med lägre betyg, dock finns det ett mindre antal 

bland eleverna med högre betyg. 

Orsaker till att intervjuade eleverna upplever olust eller ångest i samband med skolmatematik 

ser vi framförallt i relationen till sin omgivning. Matematikångest kan uppstå på grund av att 

eleverna upplever att svårighetsgraden ökar för varje årskurs men också att hjälpen från 

skolan uteblev, och på så sätt skapades det luckor i deras lärande. Dessa luckor påverkar deras 

förståelse och gör det svårt att följa undervisningen som upplevs ligga på en för eleverna för 

hög nivå, framförallt på gymnasiet. Elevernas tidigare erfarenheter är dessutom kopplade till 

negativa bemötande från både lärare och klasskamrater vilket har skapat olust och ångest hos 

dessa elever. Föräldrarnas roll har visat sig ha betydelsen i elevernas attityder mot matematik 

men även uppfattning av sin egen matematiska förmåga.  Alla dessa faktorer har haft 

inflytande på elevers inställning till skolmatematik och motivation. Många upplever 

matematik som jättesvårt vilket får elever att må dåligt och tappar motivation. Lusten att lära 
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sig matematik har förvandlats till olust och ångest. Det visar sig också att allt detta påverkar 

elevernas prestation negativt, Flera av de intervjuade eleverna uppger att de mår fysisk och 

psykisk dåligt i samband med matematikprov. De säger att deras prestation påverkas negativt 

eftersom de inte kan jobba med uppgifterna för att alla resurser läggs på att hantera de 

känslorna och ångesten som uppstår i provsituation. Upprepade misslyckanden på prov skapar 

en negativ självbild hos dessa elever och eleverna blir mindre motiverade till att lägga sin 

kraft på matematik. De uppfattar sig som mindre kompetenta och mindre värda. Allt detta 

skapar ännu större osäkerhet hos eleverna och ännu större ångest i samband med matematik. 

Gymnasieeleverna känner i ännu större grad än grundskoleeleverna ångest och rädsla för att 

inte klarar gymnasieexamen på grund av att de kanske inte får godkänt betyg i matematik. Det 

kan ha negativ konsekvens för deras framtid och yrkesval. Den rädslan att inte få 

gymnasieexamen skapar stor press för att lyckas och även större ångest. Det visar sig att de 

intervjuade eleverna utesluter framtida yrken som kräver matematik vilket i sin tur skapar 

ännu större press och ångest för att lyckas. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Utifrån syftet med vår studie fann vi att en kvalitativ forskningsansats stämmer bäst. Eftersom 

datainsamlingen genomfördes med hjälp av två metoder, intervjuer och enkäter, blev 

forskningsansatsen mixed method men tyngdpunkten är inom ramen för den kvalitativa 

ansatsen. 

För att uppfylla studiens syfte valde vi att genomföra både enkätundersökning och 

semistrukturerade intervjuer. Syftet med enkäterna var att vi skulle få en uppfattning om i 

vilken utsträckning eleverna i studien säger sig uppleva ångest eller olust i samband med 

skolmatematik och vilka förhållanden eller faktorer som är relaterade till sådana upplevelser. 

Syftet med intervjuerna var att synliggöra elevernas upplevelser och tankar om möjliga 

orsaker till varför de upplever matematikångest eller olust. Att vi valde att separera mellan 

olust och ångest när vi konstruerade enkätfrågor var ett medvetet val. Ångest är ett komplext 

begrepp som har både medicinsk och psykologisk förklaring. Det är idag ganska vanligt att 

ångest används som ett vedertaget begrepp för starkare olust.  Graden av ångest mäts med 

olika standardiserade tester. Vår avsikt var inte att mäta graden av ångest dock att undersöka 

vidden av upplevd ångest bland elever i studien. För att vara någorlunda säkra på att det 
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eleverna upplever handlar om ångest hade vi också frågan om upplevd olust. Begreppet olust 

är mindre laddat och är mer kopplad till motivation och motvilja. Vår förhoppning var att 

eleverna kunde skilja mellan dessa två begrepp för att ge oss en mer nyanserad information, 

vilket vi fick. Genom andra frågor i enkäten ville vi ta reda på om det framträder några 

relationer mellan matematikångest eller olust samt svårigheter i matematik och betyg. 

Resultat av enkätundersökningen visade tydliga relationer mellan matematikångest eller olust 

och betyg, samt elevernas upplevelser och känslor av att arbeta med matematik. Vi ville veta 

om dessa känslor var vanliga och hur vanliga eller om de inte alls var vanliga. I efterhand 

kunde vi konstatera att det borde varit fyra svarsalternativ i stället för tre. Några elever 

påpekade att svarsalternativ “någon gång” borde formuleras om eftersom “någon gång” kan 

vara från en gång till många gånger. I så fall skulle resultatet vara mer nyanserat och 

realistiskt.  

De valda metoderna motsvarade våra förväntningar och det dataunderlag vi fick fram gav oss 

svar på våra frågeställningar. Eftersom vi använde oss av både intervjuer och enkäter fick vi 

fram information som vi inte skulle ha fått om vi endast använt oss av en metod. I 

informationen från enkäterna vi fick veta i vilken omfattning eleverna i undersökningen 

upplever olust eller ångest i sitt arbete med matematik. Det vi också fann var att det finns en 

skillnad i vilken grad upplevelse av matematikångest finns hos elever i grundskolan och på 

gymnasiet men också att det var en markant skillnad mellan flickor och pojkar varför detta 

blir ett förslag på vidare forskning eftersom detta inte ingick i vårt syfte med studien. I 

resultatdiskussionen lyfts inte dessa skillnader mellan pojkar och flickor eller mellan 

gymnasiet och grundskola utan de elevsvar vi fått betraktas som dataunderlag från elever med 

olika erfarenheter av sin skolgång. 

Med inspiration utifrån fenomenologisk metodansats genomfördes åtta semistrukturerade 

intervjuer, fem med gymnasieelever och tre med grundskoleelever. Tanken var att lika många 

elever skulle intervjuas i grundskolan men på grund av att några föräldrar tackade nej så 

kunde endast tre intervjuer genomföras med grundskoleelever. Vi hade inte tid att leta efter 

nya informanter på grund av tidsfristen vi hade. Vi är medvetna om att tillförlitligheten hade 

varit större med fler intervjuer men på grund av rådande omständigheter fick nöja oss med de 

intervjuer som genomfördes. Utifrån studiens frågeställning möjliga orsaker till 

matematikångest var det elevernas svar som stod i fokus. I de semistrukturerade intervjuerna 

gavs eleverna stort utrymme för att berätta om sina upplevelser matematik och av 

matematikångest. Analysen av elevernas svar kategoriserades och vi drog generella slutsatser 
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utifrån den data som elevernas svar genererade (Fejes & Thornberg, 2015). Dessa svar 

kopplades sedan samman med tidigare forskning och litteratur i vår resultatdiskussion. 

Studiens resultat gäller endast de elever vi intervjuat och inte elever i allmänhet eftersom 

urvalet är alldeles för litet för att man ska kunna göra en generalisering. 

Genom missivbrev och samtyckesblanketten uppfylldes de forskningsetiska principerna 

informationskrav och samtyckeskrav.  Enkäterna besvarades anonymt och intervjuerna 

transkriberades avidentifierade och eleverna fick heta Gy 1, Gy 2 eller Gr 1 osv. Tillgång till 

det insamlade materialet har bara vi som genomfört studien det kommer inte heller användas 

för något annat ändamål än just denna studie. Därmed har vi även tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Vi har inte upplevt några etiska dilemman. 

6.2 Resultatdiskussion 

Utifrån våra frågeställningar 1) I vilken omfattning upplever eleverna i studien ångest eller 

olust i samband med matematikämnet och vilka förhållanden eller faktorer kan relateras till 

sådana upplevelser? 2) Vilka möjliga orsaker finns till att vissa elever upplever matematikångest?  

har vi valt att först diskutera resultaten var för sig för att sedan koppla samman dem. Enkäten 

besvarar vår första frågeställning om i vilken omfattning eleverna upplever matematikångest. 

I intervjuerna berättar eleverna om sina egna matematikerfarenheter och upplevelser av 

matematikångest. Diskussionen förs utifrån de individuella och relationella perspektiven och 

besvarar härmed vår andra frågeställning. Vi kopplar samman våra resultat med tidigare 

forskning för att avsluta med att ge förslag till vidare forskning.   

6.2.1 Diskussion av enkätresultat 

Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på i hur stor omfattning grundskolans och 

gymnasieelever i studien upplever olust och/eller ångest när de arbetar med matematik i 

skolan. Ashcraft och Moore (2009) påstår att det finns ca 17% av befolkningen som lider av 

matematikrelaterad ångest. I vår studie drygt 60% av elever som medverkade i 

enkätundersökning uppger att de upplever ångest alltid eller någon gång i samband med 

matematik, vilket är oroväckande. Det är ett betydligt större antal elever som känner olust 

relaterat till matematikämnet än ångest. Andelen grundskoleelever som alltid upplever ångest 

är 11% medan andelen gymnasieelever är betydligt högre, 21%.  Att nivå av upplevd 

matematikångest ökar mellan grundskolan och gymnasiet är också något som 

uppmärksammas av forskare och som vi ser också i intervjuresultaten. Förklaringar till den 

skillnaden är okända (Geist, 2010; Hembre, 1990). En rimlig orsaksförklaring till dessa 
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skillnader kan vara negativa erfarenhet från grundskolan vilket också Geist tar upp. Därför är 

det av stor vikt att förstå orsaker bakom matematikångest för att kunna förebygga uppkomsten 

av det eller att hjälpa elever som redan har utvecklat matematikångest att ta sig ur den. 

I enkätresultatet framkommer flera intressanta samband som vi inte hade för avsikt att 

närmare studera men som vi tycker är värda att diskutera. Resultatet visar på att det finns ett 

samband mellan matematikångest och/eller olust samt prestation (betyg). De elever som 

upplever matematikångest eller olust är överrepresenterade bland elever med lägre betyg men 

det finns även ett mindre antal elever som med höga betyg. Enkätresultat visar också på en 

medelstark korrelation (0,242) mellan matematikångest och matematiksvårigheter och mellan 

matematiksvårigheter och olust relaterad till matematik vilket är 0,259. Matematikångest kan 

skapa matematiksvårigheter vilket resulterar i sämre prestationer i matematik. Sambandet 

mellan sämre prestation och matematikångest lyfts fram av flera forskare som Ashcraft och 

Moore (2009); Carey et al. (2016) samt; Galla och Wood (2012), dock menar de att det inte är 

klart om det är matematikångest som påverka prestationer negativt eller om det är negativa 

prestationer som skapar matematikångest. Enligt Ashcraft och Moore kan matematikångest 

vara både orsaken till och resultatet av dåliga prestationer. Vad är hönan och vad är ägget? 

Förklaring till uppkomst av matematikångest hos högpresterande elever ser vi som följd av 

höga krav som elever har på sig själva eller krav som kommer från deras omgivning. Att inte 

uppfylla dessa krav kan upplevas som misslyckande och ett hot mot framtiden (Lee, 2009) för 

att det begränsar val av vidare akademisk utbildning. 

Resultatet visar också att det är större andel flickor som uppger att de upplever 

matematikångest eller olust jämfört med pojkar. Det råder delade meningar bland forskare i 

frågan om matematikångest är könsrelaterad eller inte. Sjöberg (2006) har hittat samband 

mellan matematikångest och kön men inte mellan prestation och kön. Sjöberg menar att det 

kan bero på att flickor är mer öppna med att erkänna att de upplever ångest än vad pojkar är. 

Samt Hembre (1990) visar i sin studie att pojkar med matematikångest presterar sämre 

jämfört med flickor som upplever matematikångest. Andra forskare som Ashcraft och Moore 

(2009) menar å andra sidan att flickor upplever matematikångest i större utsträckning än 

pojkar och dessutom presterar sämre medan Videnovic och Radisic (2011) hittar inga 

samband mellan kön och matematikångest. Vår uppfattning stämmer mer överens med 

Sjöbergs, att flickor är mer öppna med att medge sin ångest och prata om sina känslor. Men 

det krävs mer forskning för att kunna dra generella slutsatser.  
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6.2.2 Diskussion av intervjuresultat 

Orsaker till matematikångest utifrån individperspektivet  

Brist på matematisk förståelse får studiens elever att känna obehag i samband med matematik 

och tilltron till den egna förmågan försvagas. Detta framkallar negativa känslor och skapar en 

negativ självbild. Elever ser det framförallt som en brist hos sig själva ”jag har svårt” men 

även som skolans fel. Elever i studien uttrycker besvikelse över att skolan inte 

uppmärksammat signaler på att de behövde bli hjälpta för att komma över hinder. Utan 

adekvat hjälp skapas kunskapsluckor vilket försämrar matematikinlärning och prestation för 

varje årskurs. Allt detta skapar oro och olust hos elever samt en negativ inställning till 

matematik. De attityder och känslor som elever har till matematiken påverkar elevens 

förhållningssätt till ämnet men även hur de ser på sin egen förmåga att lära sig matematiken. 

Eleverna i vår studie uppger att de började känna att ”matte är svårt” och skolmatematiken 

började kännas ångestfylld redan i mellanstadiet. Att den kritiska perioden för utveckling av 

matematikångest börjar någon gång mellan 9–11 årsålder uppmärksammas av andra forskare 

som Linnamäki (2003), Ramirez et al. (2013) och Sjöberg (2006) i fjärde och femte klass 

(Ashcraft & Moore, 2009). Hembre, (1990) har funnit att nivån av matematikångest ökar 

mellan grundskola och gymnasiet vilket vi kan se när vi jämför enkätsvaren mellan 

grundskoleelever och gymnasieelever men även i intervjuerna. Enligt Magne (1998) byggs 

matematikångest upp successivt, men några entydiga svar på varför finns inte. Det som 

eleverna beskriver tyder på att avsaknad av adekvat hjälp har bidragit till att ångest har ökat i 

takt med att eleverna upplever innehållet som mycket svårare och mer abstrakt för varje 

årskurs. Det skapar ”kunskapsluckor” hos eleverna. De mentala representanter och 

erfarenheter som är nödvändiga för att kunna förstå det nya och sätta det i ett nytt matematiskt 

sammanhang saknas. Vårt resultat bekräftar att även högpresterande elever kan uppleva 

ångest i samband med matematik eftersom de har höga krav på sig själva. Enligt Aschraft 

(2002) kan den ångesten kan vara positiv och höja elevens prestationer.   

Alla intervjuade elever uppger att de känner oro och mår dåligt inför prov eller i 

provsituationen. Eleverna är rädda för att misslyckas. Det som de presterar på provet väger 

tungt och bedöms med betyg som är mått på deras prestation. Erfarenheter av tidigare 

misslyckande påverkar elevernas inställning till prov negativt och självuppfattning om egen 

matematisk förmåga skapar ångest hos eleven. Ashcraft (2002), Boaler (2011), Lunde (2011) 

samt Magne (1998) säger att matematikångest är starkt relaterad till provsituationen vilket gör 
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vår tolkning än mer sannolik. Negativ självbild är starkt kopplat till misslyckande på prov 

men också när elever jämför sig med sina skolkamrater. Den ångest som några elever 

upplever i samband med prov stämmer in på hur några forskare som Ashckraft (2002) samt 

Rubinsten och Tannock (2010) definierar matematikångest. Eleverna upplever oro, mentala 

blockeringar, stress, rädsla och panik. De berättar också att det inte längre handlar om 

matematik, snarare om hur de ska ta sig ur situationen de befinner sig i. Vi hittar förklaring till 

detta i tidigare forskning av Ashckraft och Kirk (2001), Chang och Belock (2016) samt 

Sheffild och Hunt (2016) som visar på ett samband mellan arbetsminne och matematikångest. 

De menar att ångesten distraherar uppmärksamheten och stör arbetsminnet. Arbetsminnets 

resurser som behövs för att lösa matematiska uppgifter förbrukas på att hantera ångesten   Ju 

sämre prestation desto lägre självuppfattning och högre ångest i samband med matematik. 

Prestation påverkar även motivation. Med bättre prestationer ökar motivationen och därmed 

minskar ångesten (Chang & Beilock, 2016). Fler misslyckande påverkar elevernas självkänsla 

och de upplever sig själva som ”värdelösa” och ”korkade” och förlorar tro på sig själv vilket 

Hembre (1990) också visat på i sin studie. De intervjuade eleverna som presterar sämre tror 

inte att de kan prestera mer än godkänd. Dessa slutsatser kan vi hitta i studier av forskare som 

Aschkraft (2002), Linnamäkis (2003) och Opheim (2014) som menar att misslyckande skapar 

låg självkänsla och negativ självuppfattning samt dåligt självförtroende. Konsekvenser av 

detta kan bli låga prestationer och även undvikande av skolmatematiken. Det är viktigt att 

jobba med elevers självkänsla och att skapa tilltro till den egna förmågan. Vi ser också att 

motivationen påverkas av prestationer och självuppfattning. Bättre prestationer ökar elevernas 

motivation och därmed minskar ångesten (Chang & Beilock, 2016). Elever i vår studie, 

framförallt gymnasieeleverna, tvingar sig själv att lära sig ett ämne som de inte tycker om för 

att undvika misslyckande och på det sättet minska ångest. Misslyckandet kan ha negativa 

konsekvenser för deras framtid om de inte får gymnasieexamen. 

Orsaker till matematikångest utifrån relationella perspektivet  

Lärarens bemötande visar sig vara en av orsakerna till varför några elever i vår studie 

upplever matematikångest.  Negativt bemötande och klassrumsklimat där elevers felsvar 

behandlas på ett negativt sätt skapar negativ inställning till matematiken och kan skapa ångest 

hos eleverna. Oengagerade lärare som påpekar fel inför hela klassen och inte tror på att alla 

kan lära sig matematik, har skapat rädsla för misslyckande och ångest hos dessa elever. Om 

elever upplever att de inte får göra fel och att lärare är inte visar intresse och förståelse för 

deras behov slutar de engagera sig.  Boaler (2011) menar att om läraren inte tar det på rätt 
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sätt, som ett tillfälle till att lära sig genom misstag, då vågar inte eleven fråga mer för rädsla 

att bli utskrattad av både lärare och elever. Thornberg (2013) säger att negativt bemötande 

skapar dåliga relationer och kan därför framkalla negativa känslor hos eleverna som i sin tur 

kan skapa oro och negativ inställning till respektive skolämne. De lärare som inte “fångar 

upp” elevers tankesätt och korrigerar det på ett sätt som inte kränker elevers självkänsla kan 

skapa dåliga erfarenheter hos elever i samband med matematik.  Videnovic och Radisic 

(2012) menar att elever som upplever att de inte får göra fel frågar inte efter hjälp och ger 

upp. Det påverkar negativt motivation, inställning till matematik och självuppfattning hos 

dessa elever och kan skapa matematikångest. Å andra sidan de lärare som skapar tillit, stöd, 

respekt och förståelse har en positiv effekt på elevernas lärande och prestationer menar 

Thornberg (2013). Detta framkommer också i intervjuerna där några elever påtalar att de har 

fått en ökad tilltro till sin egen förmåga för att läraren lyssnar och tror på dem. De säger vidare 

att de nu vågar fråga och visa sina svagheter, de har fått ett bättre självförtroende i sitt arbete 

med matematik.  Ett mer tillåtande klimat i klassrummet kan förebygga och motverka 

matematikångest.  

Enligt flera forskare har klassrumsklimat och undervisning stor betydelse för hur elevernas 

prestationer och inställning till matematik blir (Ashcraft & Krause, 2007Boaler, 2011; Magne, 

1998; Samuelsson & Lawrot, 2009). Det som framförallt gymnasieelever lyfter fram är att 

undervisningen går för fort fram och att det ligger på en för hög nivå jämfört med deras 

förkunskaper. Att börja med ett nytt område trots att elever saknar förkunskaper och upplever 

innehållet som abstrakt kan enligt Magne (1998) skapa ångest hos elever. Lärare lyckas inte 

anpassar matematikundervisning till eleverna, framförallt inte på gymnasiet och dessutom 

känns inte det innehållet meningsfullt för dem för att den saknar verklighetsanknytning. 

Undervisningen baseras ofta på genomgångar och för det mesta räkning i boken, ibland 

problemlösning och gruppdiskussioner. För att väcka elevers engagemang och motivation 

behöver innehållet kopplas till elevers vardagliga situationer och presenteras på ett sätt som 

skapar förståelse för den matematiska uppgiften de har ställts inför. Lärare behöver 

uppmärksamma elevers behov och ha tålamod, vänta in eleven och inte snabba på, vilket inte 

är fallet enligt de intervjuade eleverna. Boaler (2011) säger att undervisningen bör organiseras 

på ett sätt som uppmuntrar dialog, samtal, klassdiskussioner och problemlösning. Med snabb 

hjälp och rätt feedback från både klasskamrater och lärare kan eleven blir mer motiverad för 

att ”lära” sig matematik.  
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Föräldrar, framförallt mamman, har enligt Chang och Beilock (2016) samt Cohen och 

Rubinstein (2017) en betydande roll för elevernas inställning och attityd gentemot matematik. 

Eleverna i studien uppger att de har bra stöd hemifrån men ju högre upp i åldrarna de kommit 

desto mindre hjälp får de med matematikläxorna av sina föräldrar. Föräldrarna tror sig inte 

kunna hjälpa till med läxorna och många upplever att de alltid har haft svårt med matematik.  

Föräldrar är de främsta förebilder till sina barn och deras attityder till matematik överförs till 

barnen som därför inte heller tror sig kunna matematik (Chang & Beilock, 2016). Den pappan 

i vår studie som har mer positiv inställning till matematiken och matematiska kunskaper har 

hjälpt sitt barn att lyckas och förändrat elevens inställning till matematik positivt. Men 

majoriteten av intervjuade elever uttrycker att föräldrar inte kan hjälpa, i synnerhet mammor. 

Det påverkar elevers tilltro till sig själv negativt och skapar osäkerhet Cohen och Rubinstein 

(2017) menar att mammornas negativa inställning till matematik påverkar negativt barnets 

motivation omedvetet och aktiveras automatiskt I enkätresultatet framkommer det att flickor 

oftare upplever ångest i samband med matematik än pojkar. Är det så att mammorna som 

säger att de inte kan matte själva hade matematikångest då de gick i skolan?   

6.2.3 Avslutande reflektion 

Kunskaper om matematiksvårigheter på grund av matematikångest har varit ganska begränsad 

i de i skolor som vi har kontakt med. Syftet med denna studie var att få mer kunskaper om 

matematikångest och orsakerna bakom det för att bättre förstå de elever som hamnar i 

matematiksvårigheter på grund av just matematikångest. I vår studie är det över 60 % som 

upplever ångest i samband med matematik någon gång eller alltid, en mycket oroande siffra! I 

intervjuerna framkommer det att det inte finns bara en orsak utan att det beror på flera olika 

faktorer. Flera av de intervjuade eleverna berättar att deras matematikångest började lägre ner 

i åldrarna, för några så tidigt som på mellanstadiet. De tydligaste orsaksfaktorerna är 

relationen till läraren, lärarens undervisning samt bristen på självförtroende. Många uppger att 

de inte fick det stöd och den hjälp de behövde, därför gav de upp! Sett ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv är det därför viktigt med tidiga insatser för att kunna tillgodo se 

alla elevers behov. De ska inte behöva misslyckas för att de inte får den hjälp och det stöd de 

behöver och har rätt till. Flera av de intervjuade eleverna uppger att deras matematikångest 

beror just på de tidigare misslyckandena och rädslan att misslyckas igen gör att de undviker 

matematik. Det framkommer också i studien att relationen med läraren har en betydande roll i 

hur elevernas upplevelser av matematiken blir. En god relation med en tydlig kommunikation 

gör att de känner sig mer motiverade för att försöka förstå samt att det också minskar deras 
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oro inför att inte kunna matematik. I en god relation med läraren vågar de fråga då de inte 

förstår. Vi som arbetar i skolan måste skapa dessa relationer och vi måste visa att vi tror på 

elevens förmåga att lära.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

Flera forskare så som Sjöberg (2006), Ashcraft och Moore (2009), Videnovic och Radisic 

(2011) samt Hembree (1990) nämner pojkars och flickors upplevelser av matematikångest i 

sina avhandlingar. De är dock inte eniga om det finns några skillnader mellan flickor och 

pojkar som upplever matematikångest och deras prestationer i matematik. Hembree menar att 

pojkarnas prestationer påverkas mer negativt än flickornas prestationer medan Videnovic och 

Radisic samt Sjöberg inte märker någon skillnad. Enligt Ashcraft och Moore (2009) upplever 

flickor en större grad av matematikångest och därför presterar de sämre i matematik. I vår 

undersökning ser vi en tendens till att flickor upplever matematikångest i större utsträckning 

än pojkar varför vårt förslag på vidare forskning är att undersöka om det finns några 

skillnader mellan flickors och pojkars upplevelser av matematikångest samt om det då också 

kan kopplas till deras matematikprestationer.  

  



   
 

48 
 

Referenslista 

Aarnos, E., & Perkkilä, P. (2012). Early signs of mathematics anxiety? Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 46(2012), 1495 –1499. Tillgänglig: 

https://core.ac.uk/download/pdf/82510453.pdf 

Ahlberg, A. (2013). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik: att bygga broar. 

Stockholm: Liber. 

Ahmed, W., Minnaert, A., Kuyper, H., & van der Werf, G. (2012). Reciprocal relationships 

between math self-concept and math anxiety. Learning and individual differences 22(3), 385–

389. Tillgänglig: 

https://www.researchgate.net/publication/256089948_Reciprocal_relationships_between_mat

h_self-concept_and_math_anxiety 

Ashcraft, M. H. (2002). Math anxiety: Personal, educational, and cognitive consequences. 

Current directions in psychological science, 11(5), 181 -185.                                                      

Tillgänglig:  https://doi.org/10.1111%2F1467-8721.00196 

Ashcraft, M. H., & Kirk, E. P. (2001). The relationships among working memory, math 

anxiety and performance. Journal of experimental psychology 130(2), 224–237. Tillgänglig: 

https://www.apa.org/news/press/releases/xge1302224.pdf 

Ashcraft, M. H., & Krause, J. A. (2007). Working memory, math performance, and math 

anxiety. Psychonomic Bulletin & Rewiew 14(2), 243–248. Tillgänglig: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.3758%2FBF03194059.pdf 

Ashcraft, M. H., & Moore, A. M. (2009). Mathematics anxiety and the affective drop in 

performance. Journal of psychoeducational assessment 27(3), 197–205. Tillgänglig: 

https://www.researchgate.net/publication/247782442_Mathematics_Anxiety_and_the_Affecti

ve_Drop_in_Performance 

Bagger, A., & Nyroos, M. (2014). Performance, anxiety, and mathematical self-image. I A.B. 

Fugelstad (Red.), Special Needs Education in Mathematics. New Trends, Problems and 

Possibilities (s. 87–91). Kristianstad: Portal förlag. 

Boaler, J. (2011). Elefanten i klassrummet – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i 

matematik. Stockholm: Liber. 

https://core.ac.uk/download/pdf/82510453.pdf
https://www.researchgate.net/publication/256089948_Reciprocal_relationships_between_math_self-concept_and_math_anxiety
https://www.researchgate.net/publication/256089948_Reciprocal_relationships_between_math_self-concept_and_math_anxiety
https://doi.org/10.1111%2F1467-8721.00196
https://www.apa.org/news/press/releases/xge1302224.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.3758%2FBF03194059.pdf
https://www.researchgate.net/publication/247782442_Mathematics_Anxiety_and_the_Affective_Drop_in_Performance
https://www.researchgate.net/publication/247782442_Mathematics_Anxiety_and_the_Affective_Drop_in_Performance


   
 

49 
 

Bryman, A. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Bunkholdt, V. (1991). Lärobok i psykologi. Lund: Studentlitteratur. 

Carey, E., Hill, F., Devine, A., & Szücs, D. (2016). The chicken or the egg? The direction of 

the relationship between mathematics anxiety and mathematics performance. Frontiers in 

psychology 6(33), 1–6. Tillgänglig: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4703847/pdf/fpsyg-06-01987.pdf 

Chang, H., & Beilock, S. L. (2016). The math anxiety-math performance link and its relation 

to individual and environmental factors: a review of current behavioral and 

psychophysiological research. Current Opinion in Behavioral Sciences 10(8), 33-38.               

doi: org/10.1016/j.cobeha.2016.04.011 

Cohen, L. D., & Rubinsten, O. (2017) Mothers, intrinsic math motivation, arithmetic skills, 

and math anxietyin elementary school, Frontiers in Psychology, 8(1939), 1–20.                       

Tillgänglig: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5693896/ 

Dahlgren, L. O., & Johansson, K. (2015). Fenomenografi. I A. Fejes & R. Thornberg (Red). 

Handbok i kvalitativ analys. (ss. 162–175, 2 uppl.). Stockholm: Liber.   

Fejes, A., & Thornberg, R. (Red.). (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 

Galla, B. M., & Wood, J. J. (2012). Emotional self-efficacy moderates  anxiety-related 

impairments in math performance in elementary school-age youth. Personality and individual 

differences 52(2), 118–122. doi: 10.1016/j.paid.2011.09.012 

Geist, E. (2010). The anti-anxiety curriculum: combating math anxiety in the classroom. 

Journal of instructional psychology 37(1), 24–31. Tillgänglig: 

http://web.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=d8f8e4ec-

1865-454d-9098-f85bb8ca4986%40pdc-v-sessmgr02 

Hembree, R. (1990). The nature, effects, and relief of mathematics anxiety. Journal for 

research in mathematics education, 21(1), 33–46. Tillgänglig: 

www.jstor.org/stable/749455?seq=1&cid=pdf-reference#page_scan_tab_contents 

Jackson, E. (2008). Mathematics anxiety in student teachers. Practitioner Research in Higher 

Education, 2(1), 36–42. Tillgänglig:  https://ojs.cumbria.ac.uk/index.php/prhe/article/v.. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4703847/pdf/fpsyg-06-01987.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5693896/
http://web.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=d8f8e4ec-1865-454d-9098-f85bb8ca4986@pdc-v-sessmgr02
http://web.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=d8f8e4ec-1865-454d-9098-f85bb8ca4986@pdc-v-sessmgr02
http://www.jstor.org/stable/749455?seq=1&cid=pdf-reference
https://ojs.cumbria.ac.uk/index.php/prhe/article/viewFile/20/20


   
 

50 
 

Klingberg, T. (2011). Den lärande hjärnan; Om barns minne och utveckling. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Lee, J. (2009). Universals and specifics of math self-concept, math self-efficacy, and math 

anxiety across 41 PISA 2003 participating countries anxiety across 41 PISA 2003 

participating countries. Learning and Individual Differences. 19(3), 355–365. 

Lindskog, M., Poom, L., & Winman, A. (2017). Individual differences in nonverbal number 

skills predict math anxiety. Cognition, 159(2), 156 - 162. Tillgänglig:  doi: 

0.1016/j.cognition.2016.11.014 

Linnanmäki, K. (2003). Självuppfattning och utveckling av matematikprestationer. Nordisk 

tidsskrift för spesialpedagogikk, 81(3), 210–220. 

Lunde, O. (2011). När siffrorna skapar kaos; Matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

Magne, O. (1998). Att lyckas med matematik i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. 

OECD. (2014). PISA 2012. Results (volume 1), 298–342. What students Know and can do – 

Students Performance in Mathematics, Reading and Science. Revised edition, february 2014. 

Paris: OECD publishing. Tillgänglig: https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/9789264208780-

en.pdf?expires=1540800882&id=id&accname=guest&checksum=EB2324C214367C1804506

9EBEA5AE461 

OECD. (2016). PISA 2015 Results (volume 1), 175–200. Excellence and Equity in Education. 

Paris: OECD Publishing. Tillgänglig: https://read.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-

results-volume-i_9789264266490-en#page1 

Odic, D., & Starr, A. (2018). An introduction to the approximate number system. Child 

development perspectives, 0(0), 1–7. Tillgänglig: https://onlinelibrary-wiley-

com.ep.bib.mdh.se/doi/full/10.1111/cdep.12288 

Opheim, L. G. (2014). Man-made difficulties in mathematics. I A.B. Fugelstad (Red.), Special 

Needs Education in Mathematics. New Trends, Problems and Possibilities (s. 75–85). 

Kristianstad: Portal förlag. 

https://doi.org/10.1016/j.cognition.2016.11.014
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264208780-en.pdf?expires=1540800882&id=id&accname=guest&checksum=EB2324C214367C18045069EBEA5AE461
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264208780-en.pdf?expires=1540800882&id=id&accname=guest&checksum=EB2324C214367C18045069EBEA5AE461
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264208780-en.pdf?expires=1540800882&id=id&accname=guest&checksum=EB2324C214367C18045069EBEA5AE461
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264208780-en.pdf?expires=1540800882&id=id&accname=guest&checksum=EB2324C214367C18045069EBEA5AE461
https://read.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i_9789264266490-en
https://read.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i_9789264266490-en
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/doi/full/10.1111/cdep.12288
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/doi/full/10.1111/cdep.12288


   
 

51 
 

Ramirez, G., Gunderson, S. A., Levine, S. C., & Beilock, S. L. (2013). Math anxiety, working 

memory, and math achievement in early elementary school.  Journal of Cognition and 

Development, 14(2), 187–202. doi: 10.1080/15248372.2012.664593  

Ramirez, G., Hooper, Y. S., Kersting, B. N., Ferguson, R., & Yeager, D. (2018). Teacher 

math anxiety relates to adolescent students’ math achievement. AERA Open, 4(1), 1–13 

Tillgänglig: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2332858418756052 

Richter-Levin, G., & Akirav, I. (2000). Amygdala-Hippocampus dynamic interaction in 

relation to memory. Molecular neurobiology, 22(1-3), 11-20. Tillgänglig: https://link-

springer-com.ep.bib.mdh.se/content/pdf/10.1385%2FMN%3A22%3A1-3%3A011.pdf 

Rubinsten, O., & Tannock, R. (2010). Mathematics anxiety in children with developmental 

dyscalculia. Behavioral and Brain Functions, 6(46), 1-13. Tillgänglig: 

https://behavioralandbrainfunctions.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1744-9081-6-46 

Samuelsson, J., & Lawrot, K. (2009). Didaktik för elever med låsningar i matematik. 

Didaktisk Tidskrift - för praktiker och forskare. Nordic Journal of Teaching and Learning – 

for Practioners and Researchers, 18(3), 1–17.  Tillgänglig: 

https://www.yumpu.com/sv/document/read/17623807/didaktik-for-elever-med-lasningar-i-

matematik-didaktisk-tidskrift/7 

Sheffiled, D., & Hunt, T. (2006). How does anxiety influence maths performance and what 

can we do about it? MSOR Connections, 6(4), 19–23. doi: 10 11 120/msor.2006.06040019 

Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkyli vad är det då? En multimetodstudie av eleven i 

matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. (Diss. Institutionen för matematik, teknik 

och naturvetenskap, Umeå universitet, 2006:7). Umeå: Umeå universitet.  Tillgänglig: 

http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:144488/FULLTEXT01.pdf&sa=U&ei=WehfU6S9B4iO8gGtqYC

gCg&ved=0CCoQFjAD&usg=AFQjCNE9MmLwp0jPtBFJFZgIURusMbVCig 

Thornberg, R. (2013). Det sociala livet i skolan – socialpsykologi för lärare. Stockholm: 

Liber.  

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Elanders Gotab. Tillgänglig: 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf  

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2332858418756052
https://link-springer-com.ep.bib.mdh.se/content/pdf/10.1385%2FMN%3A22%3A1-3%3A011.pdf
https://link-springer-com.ep.bib.mdh.se/content/pdf/10.1385%2FMN%3A22%3A1-3%3A011.pdf
https://behavioralandbrainfunctions.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1744-9081-6-46
https://www.yumpu.com/sv/document/read/17623807/didaktik-for-elever-med-lasningar-i-matematik-didaktisk-tidskrift/7
https://www.yumpu.com/sv/document/read/17623807/didaktik-for-elever-med-lasningar-i-matematik-didaktisk-tidskrift/7
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:144488/FULLTEXT01.pdf&sa=U&ei=WehfU6S9B4iO8gGtqYCgCg&ved=0CCoQFjAD&usg=AFQjCNE9MmLwp0jPtBFJFZgIURusMbVCig
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:144488/FULLTEXT01.pdf&sa=U&ei=WehfU6S9B4iO8gGtqYCgCg&ved=0CCoQFjAD&usg=AFQjCNE9MmLwp0jPtBFJFZgIURusMbVCig
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:144488/FULLTEXT01.pdf&sa=U&ei=WehfU6S9B4iO8gGtqYCgCg&ved=0CCoQFjAD&usg=AFQjCNE9MmLwp0jPtBFJFZgIURusMbVCig
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf


   
 

52 
 

Videnovic, M., & Radisic, J. (2011). Mathematics related anxiety: Mathematics bogeyman or 

not?  Psychological research, 14(2), 157–177.  doi:10.5937/PsIstra1102157V  

Young, C. B., Wu, S. S., & Menon, W. (2012). The neurodevelopmental basis of math 

anxiety. Psychological science 23(5), 492–501.  

  

https://doi.org/10.5937/PsIstra1102157V


   
 

53 
 

Bilaga 1 Enkät angående olust eller ångest då man arbetar med matematik 

 

1. Tycker du att matematik är roligt? 

aldrig                            någon gång                                     alltid 

  

 

 

2. Har du lätt att lära dig matematik? 

aldrig                            någon gång                                     alltid  

   

 

 

3. Tycker du att du har matematiksvårigheter? 

aldrig                            någon gång                                     alltid                            

    

 

 

4. Har du någon gång känt olust när du arbetat med matematik? 

aldrig                             någon gång                                    alltid 

   

 

 

 

5. Upplever du ångest när du arbetar med matematik? 

aldrig                             någon gång                                     alltid 
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6. Upplever du olust eller ångest i något annat sammanhang? 

aldrig                            någon gång                                      alltid 

  

 

7. Vad har du för betyg i matematik?           

 

Kille                                                        

Tjej 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

1. Vilket skolår går du i? 

 

2. Vad tycker du om matematik? 

 

3. Hur tycker du att det går att plugga matte? 

 

4. Kan du beskriva dina känslor då du arbetar med matematik? 

• Hur länge har du känt så? 

• Kan du komma på varför det blev så? 

• Hur påverkar klassrumsklimatet dina känslor för matematiken? 

• Hur stor påverkan har läraren på dina känslor? 

• Tror du att detta påverkar dina prestationer i matematik och i så fall på vilket 

sätt? 

 

5. Är det några speciella situationer som du upplever värre än andra? 

• Hur upplever du provsituationerna i matematik? 

• Känns det likadant vid andra prov? 

 

6. Får du något stöd i matematik? 

• I skolan. 

• Hemma. 

 

7. Brukar dina föräldrar hjälpa dig med matten hemma? 

• Har dina föräldrar berättat för dig hur de upplevde matematiken när de gick i 

skolan? 

• Tror du att det har påverkat dig på något sätt? 
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8. Hur tycker du att du lär dig matte bäst? 

 

9. Har du några idéer om vad läraren kan göra för att det ska kännas bättre att arbeta med 

matematik.  

• Finns det något du själv kan göra för att det ska kännas bättre på 

matematiklektionerna? 

 

10. Kan du berätta om någon bra och/eller rolig matematiklektion? 

• Vad tror du det var som gjorde att just den lektionen kändes bra? 

 

11. Är det något du vill berätta som är viktigt att ta upp som jag har missat att ta med? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två matematiklärare som nu studerar sista terminen på vår utbildning till speciallärare 

med inriktning mot matematikutveckling på högskolan i Västerås. Denna sista termin ska vi 

skriva ett självständigt arbete. Vår frågeställning är kopplad till varför vissa elever upplever 

ångest i samband med matematik och hur de själva tycker att det påverkar deras prestationer i 

matematik. Vår förhoppning med denna studie är att kunna bidra med mer kunskap om hur 

just eleverna upplever sambandet mellan matematikångest och deras prestationer i matematik. 

Vi kommer därför under februari och mars att genomföra en kort enkät som besvaras anonymt 

med ett stort antal elever för att ta reda på hur utbredd oro inom matematiken kan vara i en 

klass. För att få en djupare förståelse för hur sedan ångesten kan upplevas av eleverna behöver 

vi också intervjua några elever som upplever just ångest eller olust i sitt arbete med 

matematik. Både enkäten och intervjuerna behandlas i enlighet med Vetenskapsrådets etiska 

regler. Det vill säga att ert deltagande är frivilligt och anonymt. Du som elev har rätt att 

avbryta intervjun när som helst du så önskar. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas. Det är bara vi som intervjuar som har tillgång till enkäterna och i intervjuerna. 

Innehållet i intervjuer och enkäter diskuteras med vår handledare Tuula Koljonen 

(tuula.kojonen@mdh.se) på Mälardalens högskola. Ingen identifierbar information kommer 

att finnas med då vi kommunicerar med handledaren eller i vårt arbete utan endast resultaten 

kommer att redovisas.  

Vi svarar gärna på frågor som rör undersökningen. 

Lena Rickardsson   Olivera Brborovic Ramezic 

lrn16008@student.mdh.se  obc16001@student.mdh.se  

Tack på förhand! 

Lena Rickardsson och Olivera Brborovic Ramezic 

 

mailto:tuula.kojonen@mdh.se
mailto:lrn16008@student.mdh
mailto:obc16001@student.mdh.se
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Bilaga 4 Samtycke 

 

För att kunna genomföra intervjuer behöver vi enligt Vetenskapsrådets etiska regler 

vårdnadshavarnas skriftliga samtycke eftersom eleverna är 15 år eller yngre. 

 

 Ja, jag kan tänka mig att delta i en intervju. ( Ca 30-40 minuter) 

 Jag tackar nej. 

 

Elevens namnunderskrift:                            Vårdnadshavarnas underskrifter: 

 

___________________________      ______________________________ 

 

        _______________________________ 

 

 

Samtyckesblanketten lämnas till ordinarie lärare i matematik, Lena Rickardsson eller Olivera 

Brborovic Ramezic senast tisdagen 5 mars 2019. 
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Bilaga 5 Enkätsvar 

Tycker du att matematik är roligt? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid aldrig 46 24,5 24,5 24,5 

någon gång 117 62,2 62,2 86,7 

alltid 17 9,0 9,0 95,7 

ogiltig markering 8 4,3 4,3 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

Har du lätt att lära dig matematik? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid aldrig 34 18,1 18,1 18,1 

någon gång 108 57,4 57,4 75,5 

alltid 35 18,6 18,6 94,1 

ogiltig markering 11 5,9 5,9 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

Tycker du att du har matetiksvårigheter? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid aldrig 34 18,1 18,1 18,1 

någon gång 113 60,1 60,1 78,2 

alltid 35 18,6 18,6 96,8 

ogiltig markering 6 3,2 3,2 100,0 

Total 188 100,0 100,0  
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Har du någon gång känt olust när du arbetar med matematik? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid aldrig 23 12,2 12,2 12,2 

någon gång 111 59,0 59,0 71,3 

alltid 52 27,7 27,7 98,9 

ogiltig markering 2 1,1 1,1 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

Upplever du ångest när du arbetar med matematik? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid aldrig 64 34,0 34,0 34,0 

någon gång 87 46,3 46,3 80,3 

alltid 29 15,4 15,4 95,7 

ogiltig markering 8 4,3 4,3 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

Upplever du olust eller ångest i något annat sammanhang? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid aldrig 48 25,5 25,5 25,5 

någon gång 108 57,4 57,4 83,0 

alltid 23 12,2 12,2 95,2 

ogiltig markering 9 4,8 4,8 100,0 

Total 188 100,0 100,0  
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Är du tjej eller kille? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kille 76 40,4 40,4 40,4 

tjej 108 57,4 57,4 97,9 

ogiltig markering 4 2,1 2,1 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

Vad har du för betyg i matematik? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid A 13 6,9 6,9 6,9 

B 30 16,0 16,0 22,9 

C 42 22,3 22,3 45,2 

D 34 18,1 18,1 63,3 

E 42 22,3 22,3 85,6 

F 8 4,3 4,3 89,9 

Vet ej 2 1,1 1,1 91,0 

ogiltig markering 17 9,0 9,0 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

Skolform 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid grundskola 107 56,9 56,9 56,9 

gymnasieskola 81 43,1 43,1 100,0 

Total 188 100,0 100,0  
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,045 ,167  6,276 ,000 

matematikångest ,242 ,065 ,280 3,695 ,000 

olust ,259 ,083 ,237 3,137 ,002 

a. Dependent Variable: matetiksvårigheter 

 

 

 

 

 


