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Syftet med studien vara att undersöka fem matematiklärares medvetenhet om elever som har 

eventuell matematikängslan, samt hur dessa lärare planerar sin undervisning för att reducera 

och förebygga detta. I studien användes den kvalitativa insamlingsmetoden personliga 

intervjuer på fem lärare som undervisar i årskurs 4-6 matematik. Insamlad data har bearbetats 

med tematisk analys och gett oss resultatet bestående av olika kategorier. Genom litteratur 

kring matematikängslan och socio kognitiva teorin har vi analyserat resultatet. Resultatet 

visade att de intervjuade lärarna var medvetna om de olika symptomen för matematikängslan 

och visade kunskap för deras elevers svårigheter. Lärarna berättade om elever som upplevt 

stress eller oro för matematikundervisningen och om de som hade en negativ inställning till 

matematiken. Resultatet visade även på olika faktorer som kan ligga i grund för 

matematikängslan som föräldrar, lärarna och elevens självbild. Lärarna var medvetna om de 

olika åtgärder som krävdes för elevernas behov. De hade gjort anpassningar för att hjälpa de 

eleverna som de misstänkte hade matematikängslan. 
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1. Inledning  

                 Organisationen Economic Co-operation and Development (OECD), som arbetar 

med mätning och utvärdering av politiska, ekonomiska och övriga samhällsindikatorer i olika 

länder, utförde i 2012 en matematisk undersökning på 15-åriga elever (Skolverket, 2013). 

Undersökningen Programme for International Student Assessment (PISA), bestod utav prov 

och enkäter för att granska elevernas förmågor och attityd till ämnet. Resultatet för den 

svenska skolan visade att antalet elever som oroar sig över deras prestation under 

matematiklektionerna ökat från 32% till 42% sedan 2003 (Skolverket, 2013). Detta problem 

är dock någonting som visar sig börja redan runt 12 års ålder, då eleverna blir medvetna om 

sina egna prestationer i relation till andras. Denna oro är även någonting som kan förekomma 

så tidigt som i förskolan (Skolverket, 2018). 

                 Begreppet math anxiety definieras som “[…] a feeling of tension, apprehension, or 

fear that interferes with math performance” (Ashcraft, 2002). Inom svensk forskning finns 

skolverkets (2018) rapport från deras undersökning av elevers emotionella faktorer i relation 

till matematiken. Bland annat belystes känslor som oro, stress, nervositet och olika låsningar. 

Skolverket refererar till dessa delar av matematiken under samlingsnamnet 

matematikängslan.  

                 Kognitiva faktorer som bland annat rädsla kan orsaka matematiksvårigheter 

(Engström, 2003). Emotionella faktorer som framförallt matematikängslan, påverkar elevers 

prestation. Elever med matematikängslan har lägre kompetens och färdigheter än de elever 

som har lägre eller ingen alls matematikängslan (Ashcraft, 2002). Matematikängslan i sig 

anses ge uppkomst till stress och oro hos elever (Dowker, Sarkar & Yen Looi, 2016). Detta 

kan leda till att elever med matematikängslan undviker ämnet, som i sin tur ger ett mer 

begränsat urval av vidareutbildning. Vidare påverkar matematikängslan även elevers 

inställning till matematik till det mer negativa (Ashcraft, 2002). Skolverket (2018) skriver att 

elever som upplever stress och oro i samband med matematikrelaterade situationer tenderar 

att utebli från lektioner, agera upptagna eller visa aggressiva tendenser.  

                 Hur lärare agerar angående deras elevers svårigheter och arbetar för att motverka 

dessa är en viktig del. Vi anser att matematikängslan och lärarens inställning till detta är ett 

relevant problemområde. Sociala faktorers inverkan i matematikängslan och hur press från 

föräldrar och lärare kan påverka elevernas prestation, är områden som behöver utökas inom 

forskningen (Dowker, Sarkar & Yen Looi, 2016). Lärarens oförmåga att bilda ett positivt 

lärande klimat kan även det bidra till elevers oro inför matematik (Skolverket, 2018).  
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                 Skolverket anser att det finns begränsat med studier inom matematik som testar 

olika metoder för att minska matematikängslan. Det existerar i dagsläget endast en 

undersökning inom den svenska forskningen av detta område. Detta är Formative Scaffolding: 

how to alter the level and strength of self-efficacy and foster self-regulation in a mathematics 

test situation av Grothérus (2018). Där av vill vi bredda forskningen inom området genom att 

undersöka lärares medvetenhet om matematikängslan i skolan, och hur de arbetar för att 

reducera och förebygga detta. Studien kommer att innefatta litteratur kring matematikängslan 

från elevens perspektiv, för att skapa en djupare förståelse kring ämnet och lättare kunna dra 

en slutsats kring informanternas medvetenhet om eventuell matematikängslan. Med intervjuer 

av matematiklärare vill undersökningen fånga upp deras erfarenhet och medvetenhet kring 

matematikängslan. Genom studien kommer forskningsfrågorna att besvaras. 

1.1 Syfte och forskningsfråga          

                 Syftet med studien var att undersöka matematiklärares medvetenhet angående 

eventuella matematikängslan hos elever i årskurs 4–6. För att uppfylla syftet kommer 

följande forskningsfrågor att följas.  

 Hur medvetna är lärare angående eventuell förekomst av matematikängslan hos 

eleverna? 

 Hur utformas undervisningen för att reducera och förebygga eventuell förekomst av 

matematikängslan hos eleverna?  

2. Bakgrund   

                 I detta kapitel lyfts litteratur och forskning om matematikängslan, elevers insyn i 

detta, och möjliga förbättringar. Vidare belyses olika arbetsmetoder i undervisning som anses 

relevanta i arbete med elever som upplever matematikängslan. Kapitlet lyfter tidigare 

forskning under matematikängslan eller math anxiety och även litteratur om olika 

arbetsmetoder eller strategier som gynnar elever.  Olika begrepp som anses aktuella förklaras 

för full förståelse av arbetet. Vidare lyfts historiska belysningen som finns av 

matematikängslan. 
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2.1 Begrepp och definitioner  

                 Nedan förklaras olika aktuella begrepp och dess innebörd.  

Matematiksvårigheter – Att eleven har problem med ett specifikt matematiskt område. 

Dessa svårigheter kan grunda i olika faktorer.  

Self-efficacy - Individens tilltro till sin egen förmåga att klara av en utmaning i en specifik 

situation.   

Självbild - Självbild är dina känslor för dig själv. Det handlar om hur du värderar dig själv i 

form av tron på din förmåga och vem du anser att du är.   

2.2 Matematikängslan  

                 Boaler (2017) skriver att matematik är ett ämne med många osäkerhetsfaktorer. 

Forskning visar att ämnet matematik skapar mer negativa känslor än andra ämnen. 

Undersökningar visar att vissa individer kan uppleva skräck och ängslan i möten med 

matematik (Skolverket, 2018). Matematikängslan är ett samlingsord av forskare för olika 

affektiva faktorer så som stress, oro och nervositet och låsningar av olika slag, i samband med 

matematik. Matematikängslan beskrivs som en brist på individers välbefinnande under 

matematiska utföranden och rädsla och oro vid matematiska prestationer (Ashcraft 2002). 

Sheffield och Hunt (2006) beskriver fenomenet som en känsla av ångest som vissa individer 

upplever i samband med eller i relation till matematiska problem.   

                 De svårigheter som kan förekomma inom matematiken kan delas in i fyra olika 

grupper med olika symptom (Sahlin, 1997). En av dessa är affektiva störningar, som kan ta 

form utav ett allmänt ogillande av matematik eller en ångest inför ämnet. 

Matematiksvårigheter förklaras som känslomässiga blockeringar och inte kognitiva brister. 

De svårigheter och känslomässiga blockeringar som individen har upplevt inom matematik 

kan senare leda till kunskapsluckor i andra ämnen. Att fastställa exakt vilken faktor som 

ligger bakom detta är även det en svårighet då både sociala, emotionella och biologiska 

faktorer har en påverkan. 

                 Många människor har en väldigt negativ inställning till matematik (Dowker, Sarkar 

& Yen Looi, 2016), och uppfattningen är att matematikängslan är vanligt (Sheffield & Hunt, 

2006). Dock behöver inte negativ attityd till matematik räknas som matematikängslan 

(Dowker, Sarkar & Yen Looi, 2016) Ängslan är en specifik känsla medan en negativ attityd 

baseras på individens motivation och kognitiva faktorer. Däremot kan det finnas ett samband 

mellan individens attityd och dess ängslan inför matematikämnet. Även om flera olika 

skolämnen ger upphov till en viss ängslan, är matematik det ämnet som ger upphov till mest 
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ängslan. Elevers matematikängslan är direkt kopplat till deras prestation (Dowker, Sarkar & 

Yen Looi, 2016).    

                  Sheffield och Hunt (2006) skriver att individens matematikängslan kan uppkomma 

i sociala sammanhang och vardagliga situationer där denne behöver visa sina matematiska 

kunskaper. Det finns även en enighet om att matematikängslan är inlärt i individens möten 

med skolmatematiken (Skolverket, 2018).  

2.2.1 Orsaker till matematikängslan  

                 Bland de olika anledningar som kan ligga bakom matematikängslan kan elevens 

omgivning, till exempel deras föräldrar, vara en faktor. Föräldrar som har matematikängslan 

kan överföra det till sina barn (Skolverket, 2018). Forskning inom detta område anses dock 

behöva utökas och vidare behandlas (Dowker, Sarkar & Yen Looi, 2016).  

                 Enligt Sahlin (1997) uppvisar beteendestörningar ett specifikt mönster inom 

prestationen i matematik. Nedan följer de olika mönster som nämns.  

 Inaktivt mönster: Individen framträder passivt, frånvarande eller visar en brist på 

mental styrka  

 Undandragande mönster: Individen visar en brist på sociometrisk bedömning  

 Omoget mönster: Individen visar en långsam utveckling och agerar som yngre barn  

 Störda arbetsvanor: Individen visar brist på intresse, kort uppmärksamhetsomfång 

eller en bristande initiativförmåga. Individen upplever dålig anpassning i hemmet och 

skolan  

                 De svårigheter som förekommer i elevernas koncentrationsförmåga idag anses inte 

enbart orsakas av faktorer som går att finna hos individen själv. Då lärandet i skolan utgår 

ifrån samverkan mellan olika variabler kan eleven inte ensam ägaansvar till dennes 

svårigheter (Sahlin, 1997).  

                 De olika orsakerna som ligger i grund till matematikängslan är enligt Skolverket 

(2018), lärandeklimatet i klassrummet, matematikundervisningens arbetssätt och det faktum 

att matematik är ett abstrakt ämne. Lärandeklimatet anses viktigt då ett sämre lärandeklimat 

kan skapa en oro för eleven. Eleven kan få matematikängslan på grund av lärarens beteende 

och inställning till matematiken och undervisningen. Arbetssättet ses som en påverkande 

faktor om det inte är anpassat till eleven. Till exempel ses genomgångar med följd av 

monotont arbete i boken som kan påverka eleven negativt. Anledningen till detta är att denna 

metod inte ger utrymme för någon diskussion eller vidare bearbetning. Matematik kan ses 
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som ett abstrakt ämne på grund av hantering av siffror som saknar en riktig betydelse, 

speciellt svårt kan det vara att byta ut siffror mot variabeln x. Detta kan leda till att eleverna 

tappar intresset för matematik. 

                  Matematikängslan kan förekomma i samband med dåligt resultat på prov eller 

andra mätningar av matematiska kunskaper (Dowker, Sarkar & Yen Looi, 2016). En aspekt 

som kan vara avgörande är om även läraren själv har matematikängslan. Detta då det ses som 

överföringsbart (Skolverket, 2018).  

                 Skolverket anser att det tillämpade arbetssättet kan påverka vissa elever negativt. 

Ett arbetssätt som ses påverka negativt är monotona övningar där eleven ska memorera 

informationen från lärarens korta genomgång.  Då denna undervisningsform inte ger utrymme 

för diskussion, upplevs den som odiskutabel. 

2.2.2 Konsekvenser av matematikängslan  

                 Engström (2003) skriver att bristande ansträngning, kognitiva faktorer som till 

exempel rädsla, motivation eller elevens svårighet att koncentrera sig kan orsaka 

matematiksvårigheter. Emotionella faktorer, framförallt matematikängslan påverkar elevers 

prestation. Elever med matematikängslan har en lägre kompetens och färdigheter än de elever 

som har en lägre eller ingen alls matematikängslan (Ashcraft, 2002). Matematikängslan i sig 

anses ge uppkomst till stress och oro hos elever (Dowker, Sarkar & Yen Looi, 2016). Elever 

med matematikängslan har en tendens att undvika ämnet, som i sin tur ger ett mer begränsat 

urval av vidareutbildning. Vidare påverkar matematikängslan även elevers inställning till 

matematik till det mer negativa (Ashcraft, 2002). Skolverket (2018) skriver att elever som 

upplever stress och oro i samband med matematikrelaterade situationer tenderar att utebli från 

lektioner, agera upptagna eller visa aggressiva tendenser.   

2.2.3 Elevers självbild   

                 Det finns ett samband mellan elevers matematikängslan och deras självbild 

(Ahmed Et Al., 2012), då de båda faktorerna har en påverkan på varandra. Det har visat sig att 

runt 12 års ålder tappar individer motivation och tilltro till den egna förmågan på grund av 

matematikängslan (Skolverket, 2018). Det är vid den åldern som det anses att eleverna blir 

medvetna om sina prestationer i relation till andra. Matematikängslan har även hittats hos 

elever redan i förskolan. En sämre självbild av sin matematiska förmåga är nära relaterat till 

matematikängslan och dessa två faktorer anses påverka varandra. Det vill säga lägre självbild 

leder till matematikängslan och matematikängslan leder till lägre självbild (Dowker, Sarkar & 

Yen Looi, 2016).   



  

10 

 

2.3 Historisk belysning   

                 Matematikängslan har noterats hos människor i århundrande, och har varit ett 

intressant ämne inom forskning sedan Dreger och Aiken (1957) introducerade ämnet “number 

anxiety”. Under senare år har ämnet fått förhöjt intresse då det har lagts mer fokus på 

individers matematiska prestation (Dowker, Sarkar & Yen Looi, 2016). Tidigare forskning 

pekar på att många människor länge har haft en negativ inställning till matematik och ibland 

matematikängslan. 

                 År 1972 introducerade Richardson och Suinn det första instrumentet för att mäta 

matematikängslan, Mathematics Anxiety Rating Scale (MARS). I tester uppger de 

medverkande den ängslan som de upplever av matematiska inslag i vardagen (Ashcraft, 

2002).  Forskning som har gjorts inom ämnet visar att matematikängslan kan påverka elevers 

resultat, både positivt och negativt. Även om forskningen kring detta område presenterar 

matematikängslan som någonting negativt, kan lite matematikängslan leda till ökad 

motivation (Skolverket, 2018).   

3. Teoretiskt perspektiv  

                 I detta kapitel presenteras studiens valda teoretiska perspektiv, det socio kognitiva 

perspektivet. Då syftet med studien är att undersöka matematiklärares medvetenhet kring 

elever med eventuell matematikängslan så använder vi det socio kognitiva perspektivet som 

en lins till att analysera och diskutera resultatet. Perspektivet kommer först och främst att 

användas för att bearbeta informatörernas åsikter kring sina elever, och analysera om de 

eventuellt har en viss matematikängslan. Perspektivet används sedan för att förklara elevers 

olika beteenden kontra lärarnas beteenden vid hantering av elever med eventuell 

matematikängslan.  

3.1 Social inlärningsteori  

                 Socio kognitiv teori växte fram på 1980-talet som Albert Banduras 

vidareutveckling av social inlärningsteori (Egidius, 2005). För att förklara social 

inlärningsteorin behöver man gå tillbaka till 60-talet. Under den tiden hade behaviorismen ett 

stort inflytande. Kunskapsinhämtningen uppfattades som en enkel sak, givande och 

mottagande av upplysning från lärare till inlärare. Ene lärde ut (aktiva centret) och den andre 

lärde sig (passiva centret). Fokus låg på det kognitiva. 1980-talet expanderade Albert Bandura 

den reduktionistiska behaviorismen så att den inkluderade även det sociala området. Därmed 

utvecklades den sociala inlärningsteorin (Bandura, 1977).    

                 Enligt den sociala inlärningsteorin sker människors inlärning inte bara individuellt 
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utan även i sociala sammanhang. Bandura skriver att ett beteende lärs in via iakttagelser och 

formas av inre och yttre förstärkning, vare sig positivt eller negativt. Barn observerar och 

imiterar vuxnas beteende, som sedan bemöts av en belöning eller ett straff. En belöning kan 

vara en komplimang eller en uppmuntran medan ett straff kan vara utskällning. Det beteende 

som belönas kommer då att förstärkas. Enligt teorin lär vi individer oss genom att observera 

andras misstag, utan att själva utföra det. 

3.2 Socio kognitiv teori  

                 Den socio kognitiva teorin menar att en människas handlingar kan förklaras utav 

dennes beteende, personliga faktorer samt den kringliggande miljön och att dessa ständigt 

påverkar och påverkas av varandra. Se figur 1. Detta kallas för triarkisk ömsesidig kausalitet 

(Bandura, 1986). Vid användning av triarkisk ömsesidig kausalitet förklaras individens 

agerande och tänkande av beteende, personliga faktorer och kringliggande miljö. Dock har 

inte alla faktorerna lika stor påverkan och de influerar inte alltid varandra samtidigt. 

  

  

Figur 1. Sambandet mellan de olika faktorerna beteende (behaviour), personliga (personal) och miljö 

(environment). Bilden är tagen från Social foundations of thought & action av Bandura (1986:24).  

Inom faktorn kringliggande miljö finns det två olika faktorer i omgivning som kan påverka en 

individs beteende, Parraga (1990) skriver att denna aspekt kan delas in i social- och fysisk 

miljö. Påverkan på den sociala miljön inkluderar familjemedlemmar, vänner och lärare. Den 

fysiska miljön representerar den materiella omgivningen, som till exempel tillgång till ett visst 

objekt eller en sittplats. Individers beteende kännetecknas som psykiska reaktioner och 
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aktiviteter till exempel stress, medan personliga faktorer definieras utav bland annat 

karaktärsegenskaper, känslor och färdigheter som till exempel ödmjukhet (Egidius, 2005).   

                  Bandura (1986) skriver vidare att inom den socio kognitiva teorin definieras en 

individs karaktär baserat på olika grundläggande förmågor. Dessa förmågor är att förutse, 

använda symboler, ställföreträda, självreglera och självreflektera.  

                 Inom den socio kognitiva teorin anses individers avsiktliga beteende regleras utav 

förmågan att förutse. Med begreppet förutse menar Bandura att individen kan förutsäga olika 

möjliga konsekvenser av sitt agerande. Genom att förutse kan individen skapa olika 

handlingsplaner och reflektera över ineffektiva möjligheter. Med användning av denna 

förmåga kan individer motivera sig själva och sätta mål för framtiden (Bandura, 1986). 

                 Bandura skriver att genom användning av symboler kan individer processa och 

omvandla tidigare erfarenheter till ett mönster för framtida ageranden. Genom användning av 

symboler får dessa tidigare erfarenheter en mening. Vidare skriver Bandura om individers 

förmåga att ställföreträda erfarenheter. Bandura skriver att tidiga psykologiska teorier som 

påstår att inlärning endast sker genom eget utförande inte stämmer. Vidare skriver Bandura att 

individer kan inhämta kunskaper genom att observera andra individers beteende och 

konsekvenser, alltså att ställföreträda dem. Förmågan att göra detta ger oss kapaciteten att 

framkalla och anpassa beteende mönster utan att själv behöva utföra och misslyckas med 

uppgifter. Ännu en förmåga som anses viktigt inom den socio kognitiva teorin är 

självreglering, som grundas i att individen motiverar sitt beteende med dennes inre självbild 

och analysering av tidigare ageranden. Individens självreglering anses även påverkas utav 

yttre påverkan (Bandura, 1986). Slutligen anses förmågan att reflektera över ens 

självmedvetenhet, frigöra möjligheten att analysera erfarenheter och återspegla den egna 

tankeprocessen. Bandura skriver att individer får en bättre förståelse genom att reflektera och 

utvärdera sitt eget tänkande. Individens bedömmande av egen kapacitet att hantera olika 

verkligheter anses vara det tankesättet som är mest centralt och har störst effekt på deras 

agerande.   

3.3 Self efficacy   

                 Self-efficacy, även kallat självbild är en individs tilltro till dennes förmåga att 

prestera i en specifik situation (Bandura, 1986). Det är en teori som utvecklades av Albert 

Bandura (1997) under 1980 talet. Self- efficacy anses vara avgörande för individens 

handlingar i men av deras motivation, initiativ, ansträngning och uthållighet vid motgångar. 

Teorin handlar inte om individens verkliga förmåga utan om deras personliga bedömning av 
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sin egen förmåga (Bandura, 1977).   

                 Self-efficacy kan påverkas utav individens tidigare misslyckanden eller framgångar 

och hur individen observerar andras handlingar. Hur individer bedömer sin självbild påverkar 

i sin tur deras motivation och beteende (Bandura, 1986). Vidare skriver Bandura att 

individens motivation och agerande baseras mer på vad de tror på än vad som är verkligt, 

vilket gör att individens inställning är avgörande för dess prestation.   

4. Metod  

                 I detta kapitel behandlas arbetets metod i mån av vad det är och genomförandet. 

Vidare behandlas datainsamlingsmetoden, urvalet som studien haft och de etiska aspekterna 

kring detta. Slutligen presenteras hur analys av insamlad data skedde.  

                 Till studien användes personliga intervjuer. Intervjuerna genomfördes med 

grundskolelärare som undervisar matematik inom årskurs 4–6. Målet med metoden var att 

fånga upp personliga åsikter och erfarenheter kring matematikängslan. Se bilaga 1 för 

intervjufrågorna.  

4.1 Val av metod  

                 Vid val av metod utgick vi ifrån den informationen som ansågs vara kritisk för 

studien att belysa. Då vi ansåg att andra individers erfarenheter var nödvändig valde vi att 

utföra en kvalitativ studie. I arbetet utfördes kvalitativa intervjuer eftersom vi önskade en 

personlig åsikt ifrån informanterna. Bryman (2011) skriver att kvalitativa intervjuer fokuserar 

på intervjupersonernas egna synsätt och uppfattningar. Bryman skriver även att målet med 

kvalitativa intervjuer är för forskaren att erhålla fylliga och detaljerade svar, vilket vi anser 

relevant för oss.   

                 Under de kvalitativa intervjuerna ställdes sju frågor relaterade till lärarnas egen 

erfarenhet kring matematikängslan. Frågorna grundades i arbetets frågeställning och hade som 

mål att erhålla så mycket data som möjligt. Intervjuerna genomfördes under cirka 30 minuter, 

i en lugn miljö utvald av informanten. Eftersom att endast anteckningar av en intervju inte ger 

en helhetsbild av informatörens formuleringar (Bryman, 2011), spelades intervjuerna även in. 

Först skickades ett brev till biträdande rektor på skolan för tillåtelse av undersökning sedan 

kontaktades informanterna för eventuell intervju. 
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4.2 Urval  

                 De personliga intervjuerna utfördes på skolor i mellan Sverige. Studiens urval var 

matematiklärare som arbetade med årskurs 4–6. Anledningen till detta var det iakttagelser 

som vi har gjort under tidigare praktik, där somliga elever har visat oro och svårigheter kring 

skolarbetet. Vi valde att fokusera på matematiklärare inom årskurs 4–6 eftersom att det är runt 

12 års ålder som elever blir medvetna om sin matematiska förmåga och börjar jämföra sig 

med andra (Skolverket, 2018). 

                 För att få svar på våra frågeställningar var vårt urval matematiklärare med minst 5 

års erfarenhet inom matematikundervisning. Lärarna var legitimerade och undervisade i 

dagsläget matematik. Vi ansåg att lärarna kunde hjälpa oss att få svar på om det eventuellt 

fanns elever med matematikängslan samt ge en bra bild utav åtgärder som kan förebygga och 

reducera den eventuella matematikängslan hos elever.    

4.3 Etiska övervägande  

                 Forskningsetik handlar om att finna ett samband mellan olika legitima intressen, 

exempelvis integritetsintresset, som skyddar mot någon form av skada Vetenskapsrådet 

(2019). I den svenska skolan ska elevers etiska förmåga präglas (Skolverket, 2011). Med detta 

i åtanke anser vi det kritiskt att de etiska aspekterna som berörs i arbetet blir tillgodosedda och 

tillämpade.   

                Under arbetets gång hade vi tillgodosett det etiska aspekterna som blev berörda. 

Informatörernas integritet, konfidentialitet och frivillighet vart tillgodosedda. Informanterna 

hade innan undersökningen mottagit ett missivbrev där tidigare nämnda etiska delar 

benämndes. I brevet medföljde information om undersökningen samt de aspekter som direkt 

berörde de inblandade. Dessa var deras rätt att avbryta medverkandet, rätt till konfidentialitet 

samt behandlingen av insamlade data. Med detta ansåg vi att samtyckeskravet så som Byrman 

definierar det, var uppnått. Till undersökningen var nyttjandekravet tillämpat, alltså användes 

insamlad information endast till forskningsändamålet (Bryman, 2011).   

                 Innan undersökningen blev den intervjuade medveten om de etiska aspekterna så 

som att deltagandet var frivilligt, att de bibehöll sig rätten att avstå från en specifik fråga och 

att avbryta intervjun vid behov. 

                 Under resultatet refereras de olika lärarna som L1;L2 och så vidare, för att ge dem 

konfidentialitet och även underlätta för läsaren.  
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4.4 Analysmetod   

                 Som analysmetod har vi valt att använda oss av tematisk analys. Det är ett av de 

mest brukliga angreppsätten vid kvalitativa data. Vid tematisk analys söker forskaren efter 

teman eller koder i insamlade data. Strävan är att kategorisera det som är av intresse (Bryman, 

2011). Inom en tematisk analys kan du antingen ha ett induktivt eller deduktivt 

tillvägagångsätt, beroende på hur du bearbetar din teori i samband med insamlad data. Vid ett 

deduktivt tillvägagångsätt används arbetets teori för att hitta det som anses relevant utifrån 

vad teorin säger. Med ett induktivt tillvägagångsätt fungerar processen tvärtom. Teorin är 

någonting som skapas i insamlad data och formar resultatet (Bryman, 2011). I vårt arbete har 

vi använt det deduktiva tillvägagångsättet, alltså har vi utgått ifrån vad det socio kognitiva 

perspektivet säger när vi bearbetat vårt data. Vid genomgång av insamlad data har vi tittat 

med perspektivet och funnet det som anses relevant för resultatet.   

                 Vid analysering av data lästes det transkriberade intervjuerna ett flertal gånger på 

enskilt håll. Vi formade båda våra egna uppfattningar av texten som vi sedan diskuterade med 

varandra. Vidare i processen bearbetade vi texterna var för sig för att finna de olika koderna. 

Sedan jämförde vi våra svar och diskuterade vad vi ansåg var relevant och viktigt till studien. 

Texten bearbetas sedan av oss tillsammans och de olika koder som vi var överens om 

färgmarkerades. Utifrån de olika koder som fanns skapades kategorier och underkategorier. 

Kategorierna är Eventuell matematikängslan, Påverknings faktorer, föräldrar, lärare, 

Självbild samt Pedagogiska åtgärder.   

Tabell 1: Resultatets kategorier, underkategorier och koder 

Kategorier Underkategorier Koder 

 

Eventuell matematikängslan 

 

 

 

  

Negativ inställning, passivitet, 

emotionella faktorer 

Påverkansfaktorer Föräldrar Negativ inställning, egna 

svårigheter, genetiskt  

 

 

 

 

Lärare  Negativ inställning, anpassad 

undervisning 

 

 

 Självbild Självförtroende, 

kunskapssvårigheter 

 

 

Pedagogiska åtgärder 

 

 

 Matematikboken, anpassad 

undervisning, Lärarens roll 
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5. Resultat  

                 I detta kapitel presenteras arbetets resultat i kategorier och underkategorier. Nedan 

redovisas de åsikter och tankar som de intervjuade lärarna delade med sig samt deras tidigare 

erfarenheter vid matematikängslan. Det framkomna materialet presenteras i de olika 

kategorierna i tabell 2. 

5.1 Resultatsammanfattning  

                 I detta avsnitt kommer resultaten av intervjuerna att presenteras. Det är sex stycken 

underrubriker där lärarnas uppfattning och arbete kring matematikängslan representeras. 

Dessa är Eventuell matematikängslan, Påverkansfaktorer, Föräldrar, Läraren, Självbild samt 

Pedagogiska åtgärder. Vi har valt att göra det lättare för läsaren genom att kalla 

respondenterna för L1, L2, L3 etc. när specifika svar från individuell person redogjorts. 

Nedan följer tabell 2 över de funna koderna och kategorierna.  

Tabell 2: Resultatsammanfattning 

 

 

Kategorier Underkategorier Sammanfattning 

 

Eventuell matematikängslan 

 

 

 

  

Lärarna har iakttagit olika 

symptom som kan tyda på 

eventuell matematikängslan. Bland 

annat negativ inställning, 

undvikande och emotionella 

faktorer 

 

 

Påverkansfaktorer Föräldrar Föräldrar anses ha en påverkan på 

sina barn 

 

 

 

 

Lärare Lärarna är medvetna om att de har 

påverkan på barnen i form av 

inställning och planering av 

undervisning 

 

 

 Självbild Lärarna anser att elever med 

eventuell matematikängslan har en 

lägre självbild 

 

 

Pedagogiska åtgärder 

 

 

 Olika arbetsmetoder används för att 

gynna de elever som misstänks ha 

matematikängslan 
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5.2 Eventuell matematikängslan   

                 Under intervju tillkom mycket om lärarnas uppfattning av elevernas agerande 

under matematikundervisningen, och hur vida de iakttog och anade matematikängslan hos 

eleverna. Lärarna nämnde olika svårigheter som de noterat hos elever, och deras tankar kring 

dessa. Svårigheter eller brister i elevers prestation noterades av en lärare i deras spända 

kroppsspråk. Läraren hade anmärkt ett kroppsspråk som hen menade var avvikande, slappt 

och tillbaka draget. Hen ansåg att kroppsspråket hos dessa elever berättade att nej de ville inte 

ha matematiklektion igen.   

 

L1   

Så det är ju någonting som talar för den negativa känslan, att jag inte vill ha 

mattelektion  

 

Vidare var frånvaro någonting som kunde noteras hos de elever som ansågs ha 

matematikängslan. Lärarna berättade både om elever som kom mer sporadiskt till lektionerna 

och om de eleverna som närvarade men inte var med i arbetets gång. Det senare antogs som 

ett visst frånvarande då eleverna satt med på lektionerna men antingen stirrade ut i tomma 

intet, samtalade med kamrater om annat eller helt enkelt sa rakt ut att de inte tänkte arbeta.   

 

L2  

Alla elever bryr sig inte heller om de sitter en lektion och inte gör någonting  

 

L3  

Dom gör inget. De skjuter ifrån sig det och skapar tystnad  

 

En lärare hade observerat passivt beteende i grupparbete eller klassrumsdiskussioner. Ett 

liknande påpekande gjordes utav en av de andra lärarna som berättade att de elever som 

antogs ha matematikängslan nästan aldrig deltog aktivt i klasrumsgenomgångar av 

arbetsuppgifter.   
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L3  

Man ser ofta att de är mer passiva i ett grupparbete t ex. eller inte alls aktiva i 

klassrumsdiskussioner  

  

Lärarna säger att moment där elever behöver prestera verkar vara väldigt stressladdade. 

Speciellt har de lagt märket till stress vid nationella proven.   

 

L1  

Det är jättejobbigt med nationella prov  

 

L3  

Sen har jag faktiskt inte särskilt mycket prov. Med sexan har jag mer prov eftersom de 

ska ha nationella prov, då måste de avstressa sig inför det. Men innan dess har jag inte 

så mycket prov för de skapar också en viss stress  

  

En del av lärarna förklarade även deras möten med elever som uttryckligen säger att de inte 

kan, att det är jobbigt, att de inte tycker om matematik och att de är stressade över deras 

arbete.   

 

L4  

Jag har elever som uttryckligen säger att de inte kan  

  

L5  

Sen vissa kan skriva rakt ut att matte suger 

  

Den allmänna inställningen kring matematikämnet hos de elever som har noterade 

svårigheter, säger lärarna är negativ. Lärarna berättar att eleverna kan uttrycka sig att 

matematik är jobbigt, tråkigt och svårt.   

  

L2  

Ibland kan eleverna säga att, ska vi ha matte, det är ju tråkigt  
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L1  

Det finns så många olika lager av irritation som de hittar  

 

5.3 Påverkansfaktorer   

                 Nedan följer de faktorer som de intervjuade lärarna uppskattade som någonting 

som påverkade elever negativt. De rådde delad mening dock om detta alltid ledde till 

matematikängslan hos eleven.   

 

5.3.1 Föräldrar  

                 Av de fem intervjuade lärarna berättade fyra att föräldrar har en påverkan på 

elevers prestation och inställning till skolan. Lärarnas föreställning till föräldrars påverkan 

varierade. Flera av lärarna tyckte sig veta föräldrars eventuellt negativa inställning till 

matematik kunde smitta av sig på eleverna.   

 

L4  

Så är det i överlag. Vår rektor brukar säga det att, hur ni pratar om skolan hemma 

färgar hur era barn tänker om skolan 

 

 

L5  

Tyvärr, oavsett om det är matte eller simning så överför jag eller föräldrarna det till 

barnen  

 

En del av lärarna uttryckte även deras tankar kring om matematikängslan kan vara ärftligt.   

 

L3  

Sen finns det uppfattningar om att det är ärftligt  

 

L1  

Ja det finns på nått sett så går det där o biologiskt i arv  
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Vidare uttryckte lärarna om de fall där de hade sett en elev med möjlig matematikängslan vars 

föräldrar hade en negativ inställning till matematiken  

L4  

Ja, det hände på utvecklingssamtal hela tiden. Att ”matte var jättejobbigt, jag kan inte 

matte ens”. Det händer varje gång. Det stämmer faktiskt. De här barnen har också 

visat svårigheter 

 

L1  

Jag har haft föräldrar till elever som säger att de också hade svårt med matematik  

 

5.3.2 Lärare  

Under intervjun uttalade lärarna sig om hur de tror att deras roll kan påverka eleverna. En 

lärare berättade att hens inställning påverkar eleverna, precis som en förälders kan göra.   

 

L5  

Tyvärr, oavsett om det är matte eller simning så överför jag eller föräldrarna det till 

barnen  

 

En av lärarna uttryckte även sin rädsla om att inte anpassa undervisningen tillräckligt bra efter 

elevernas förmågor.  

 

L2  

Så ängslan handlar kanske om att man inte förstår. Då kanske man behöver titta påsig 

själv också, varför förstår de inte det här? Har vi tränat för lite?  

 

De andra lärarna berättar att de är viktigt att anpassa undervisningen och att de alla gör detta.  

 

5.3.3 Självbild  

Ett åter uppkommande ämne under intervjuarna med lärarna var elevers självbild. De 

intervjuade lärarna berättade om erfarenheter de haft med elevernas självbild. Alla uttryckte 

en oro att en bristande självbild kan påverka elevers skolgång negativt och kan vara en 
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bakomliggande faktor till svårigheter eller matematikängslan.   

 

L3  

Det handlar om vad jag tror mig själv kunna lära mig. Det är egentligen självbilden 

man behöver öva på  

 

L4  

Hon får väldig ångest för hon tror inte på vad hon kan  

 

Lärarna berättade om det bristande självbild som de upplevt fanns hos de elever som de 

befarade hade matematikängslan. De berättade att deras tro var att elever inte trodde eller inte 

litade på sina matematiska förmågor.  

 

L4  

De litar inte på sig själva   

 

L1  

Allt är sammankopplat, har du en elev som är orolig till sin egen kunskap så litar inte 

den på sin egen förmåga. Självtilliten är väldigt, väldigt låg  

 

En lärare berättade om en elev som agerade aggressivt vid ett prov på grund av dennes låga 

självbild.  

 

L5 

En elev rev sönder ett prov för att det var så jobbigt och svårt. Sedan tejpade jag ihop, 

han hade allt rätt 

 

En av lärarna påstod att en ängslan hos elever var den som de fick av yttre och inre krav som 

de byggde upp inom sig själva. Lärarens åsikt var att elever satte för höga krav som de själva 

inte kunde nå. Hen ansåg att detta kunde leda till oros tankar om den egna förmågan.  

                 Vid intervju ställdes frågan, hur upplever du att matematikängslan kan vara en 

faktor som hämmar elevernas utveckling? En lärare uttryckte att den negativt påverkade 
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elevers självbild. Hen ansåg sig veta att om en elev inte kan ha tro i sig själv ser denne heller 

inte eventuella framgångar, utan endast motgångar. Även en annan lärares åsikt var att om en 

elev hade för lite tro på sin kunskap så litar den inte heller på sin förmåga. Dålig självbild 

ansågs vara någonting som blockerade elever från att se sina framgångar.  

 

L4  

De vet inte när de har lyckats  

 

5.4 Pedagogiska åtgärder  

                 Under intervjuerna framkom de arbetsmetoderna som lärarna önskade sig arbeta 

med under bättre förutsättningar. Någonting som flera lärare var överens om var att 

undervisningen måste anpassas utefter elevers olika nivåer. Det var även överens om att alla 

individer är olika och har därför olika behov.   

 

L4   

Så alla startar ju inte på samma sida, alla kan olika. Sen har vi lättare sidor i boken, så 

en del hamnar där och andra på andra sidor 

  

L2  

Just i matte tror jag att du behöver anpassa liksom materialet så 

  

En av lärarna berättade och gav exempel från en specifik elev som hen ansåg hade 

matematikängslan. Läraren berättade att hen arbetade mycket med boken och brukade ringa in 

vilka uppgifter som ansågs vara bäst lämpade för denna elev. Detta för att underlätta och 

konkretisera arbetet då läraren ansåg att arbete med matematik kunde bli väldigt diffust.   

  

L4   

Så brukar jag ringa in uppgifter. Att det här behöver du göra idag. Gör du mer är det 

helt okej men det här behöver du göra. Då blir det mer konkret, då vet de vad de ska 

göra och vilken sida som gäller. det här, är det här, idag 
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Nästan alla lärare arbetade med boken. Några av dem lät eleverna arbeta sida till sida, medan 

några anpassade materialet. En av lärarna brukade variera arbete med boken med områden 

som hen tyckte att eleverna behövde öva mer på.   

 

L4   

Oftast så gör jag så att vi arbetar med boken någon dag, vi brukar ha en dag där vi har 

tränat på de olika räknesätten. De behöver träna på dom, hur de ska använda dom, 

vilken algoritm ska de använda. Så har vi haft en dag med problemlösning, gemensamt. 

Sen så har vi arbetat med boken 

 

Två av lärarna använde metoder för att reda på elevernas kunskaper och därefter ger de rätt 

arbetsmaterial. En av dem gjorde detta varje vecka genom att låta elever genomföra diagnoser 

i boken medan den andra utförde tal test i början och slutet av läsåret.  

 

L1   

Jag gör McIntosh testet i början av läsåret. Då får jag ju se, vad är det som funkar och 

vilka brister det finns, och det hjälper mig att forma undervisningen för eleverna. […] 

Sen så gör jag den engång till i slutet av läsåret för att se vad som händer, så 

långsiktigt gäller det att samla in information, alltså data på det som eleven kan och 

klarar av för att kunna bevisa för eleven att kunskapen går framåt 

 

L4   

[…] så får alla göra diagnosen först och se vad man klarar av och vad man har 

svårigheter med. För oftast är det så när man jobbar med ett kapitel att man kanske kan 

något sen innan, men majoriteten kan inte. Det man kunde behöver man inte jobba med 

i boken, det tar ju upp ganska mycket tid. Så alla startar ju inte på samma sida, alla kan 

olika 

  

Ett problem som klargjordes utav flera av lärarna var det faktum att en pedagog i klassrummet 

inte räckte till för att hjälpa alla elever. De tyckte att det var jobbigt att inte kunna hjälpa alla 

och att det finns behov för elev- eller lärarassistenter.   
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L1  

Kortsiktigt så kan man ju säga att man inte räcker till, för du kan bara vara hos en 

person i taget, eller så jobbar du med smågrupper. Men det är fortfarande så att du inte 

räcker till för att på något sätt visa för eleven vad den klarar av  

  

L3  

Dom har inga assistenter, utan det är jag som pedagog som får lösa det mer eller 

mindre 

  

En lärare tyckte att hen kunde anpassa sin undervisning mer än vad som gjordes i dagsläget.   

  

L5  

Jag borde göra mera än vad jag gör. Borde skriva varje lektion målen och 

förväntningarna jag har. Vara tydligare. Men att ta varje lektion, arbetsgången på 

tavlan 

  

En annan lärare uttryckte sin oro kring eleverna som misstänktes ha matematikängslan. 

Läraren berättade att dessa elever oftast inte gör någonting på lektionerna, och att det är hens 

uppgift att arbeta runt det. Läraren var väl medveten om vikten i sin roll att hjälpa eleverna.  

  

L3   

Någonstans går det att komma åt deras kunskaper. Det är min uppgift att få dem att 

känna att det inte är hela världen. Hela världen kommer inte att rasa samman om du 

säger fel. Min uppgift är också att förklara deras tanke, eller att hjälpa dem förstå hur 

de har sitt matematiska tänkande 

  

För några av lärarna var det väldigt viktigt att avdramatisera matematiken och att visa 

eleverna att det är okej att göra fel. De ville visa att vi faktiskt kan lära oss utav våra fel. En 

lärare berättade att hen använde sig mycket av redovisning och genomgång av specifika 

uppgifter på tavlan. Dessa kunde eleverna framföra ensamma eller i par, om de ville det. 

Dessa skulle klassen sen gå igenom och diskutera tillsammans.   
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L3  

Jag försöker att minska på trycket genom att liksom inte göra så stor grej utav allting. 

[…] Sen så plockar jag ofta fram de som gjort lite fel, att de får reda i det och gör det 

till något positivt som alla kan lära sig av. Att man gör lite fel, det gör ju alla 

  

Att nivån är anpassad så att det blir lättare för den som har problem men att uppgifterna även 

ska utmana, var någonting som var viktigt. En lärare sa att hen brukar blanda 

svårighetsgraden på uppgifterna för att både stärka och utmana eleverna. Läraren ansåg att 

detta var någonting som kunde förbättra elevers självbild.  

 

L2  

Ibland tar jag in något som är lite lättare för att de ska känna att de klarar det, för att 

stärka också och att känna ”wow, den här var lätt”. Ibland kanske vi utmanar, man får 

tänka lite så och variera. Samma sak att ibland bara få landa och räkna det vi kan 

liksom 

 

6. Diskussion   

                 I detta kapitel behandlas studiens diskussion. Den valda metoden kommer att 

diskuteras, hur vida den var anpassad till studiens syfte. Därefter kommer en genomgång av 

reliabilitet och validitet och hur vi har tillgodosett dessa i vår studie. Slutligen kommer 

resultatet att diskuteras utifrån våra personliga synpunkter (Dysthe, Hertzberg & Hoel, 2011) 

och den redovisade litteraturen. 

6.1 Metoddiskussion  

                 Vi anser att det var rätt tillvägagångssätt att använda personliga intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Däremot kunde urvalet ha varit bredare för att få in mer varierade 

åsikter från olika lärare. Ännu ett alternativ för att styrka undersökningen hade varit 

observationer av lektioner. Med detta kunde vi ha sett hur lärarna hanterade elever med 

misstänkt matematikängslan samt hur lärarna arbetar och rör sig i klassrummet. Detta hade 

sedan kunnat jämföras med deras intervjuer för att styrka resultatet.   
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6.1.1 Validitet   

                 Inom kvalitativ forskning används begreppen validitet och reliabilitet för att styrka 

forskningens trovärdighet (Bryman, 2011). Validitet fokuserar på hur giltig en undersökning 

är. För att en studie ska vara valid behöver undersökningarna som utförs vara relevanta till 

ämnet. För att göra studien trovärdig och valid har relevant litteratur och tidigare forskning 

inom ämnet används. Forskningen har funnits genom sökning med relevanta kodord, som 

bland annat mathematics anxiety. Vi anser att vår studie är valid i den begränsningen att vårt 

urval var anpassat till syftet och forskningsfrågorna. 

6.1.2 Reliabilitet 

Reliabilitet fokuserar på tillförlitligheten i en forskning. För att styrka en studies reliabilitet 

måste eventuella mätfel eller slumpmässigt inflytande tillgodo ses (Bryman, 2011).  

                Vi är medvetna om att andra personer kan se på vår data med andra ögon, dock på 

grund av tidsbegränsning hade vi ej möjligheten att låta andra bearbeta vår data för att jämföra 

resultatet. Om vi hade haft en större tidsram hade insamlad data blivit bearbetad utav en grupp 

utomstående personer. I detta fall skulle inte informatörernas namn finnas till hands. Vi anser 

att flera ögon som analyserade undersökningens data hade kunnat leda fram till ett annat 

resultat eller slutsats och det hade även gett vår studie större reliabilitet (Bryman, 

2011). Informanterna fick inte tillgång till intervjufrågorna innan intervjun för att minska 

risken av förberedda svar som kunde minska reliabiliteten. 

6.1.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är hur vida ett resultat vid en viss undersökning gäller vid en annan med 

annorlunda urval eller situationer (Egidius, 2005). Detta används för det mesta inom 

kvantitativa studier. Resultat från kvalitativa studier är svåra att generalisera utöver andra 

situationer (Bryman, 2011). Då vår studie är anpassad till ett visst urval är det svårare att 

generalisera resultatet om studien utförts i andra miljöer. Däremot kan vi generalisera att 

matematiklärare i årskurs 4-6 delar vissa uppfattningar eftersom att de alla har gått samma 

utbildning. Dock har inte alla människor samma åsikter, och fem personer kan inte svara för 

en så stor grupp som läraryrket utgör.   

6.2 Resultatdiskussion  

                 Under resultatdiskussionen kommer resultatet att analyseras och diskuteras. 

Slutligen kommer tankar och idéer lyftas fram.   
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6.2.1 Eventuell matematikängslan    

                 Lärarnas uppfattning kring elever med eventuell matematikängslan var varierande. 

De flesta lärarna ansåg att det var svårt att konstatera om en elev hade matematikängslan, eller 

om det var någonting annat. Bland de symptomen som lärarna berättade att de hade observerat 

var stress, oro och undvikande inför matematik. Dessa är några av de faktorerna som ingår i 

samlingsordet matematikängslan (Skolverket, 2018). Lärarna berättade även om elever som 

var frånvarande vid matematiklektioner, både psykiskt och fysiskt. Eleverna kunde spendera 

en hel lektion i tystnad eller helt enkelt vägra att arbeta. Ashcraft (2002) skriver att elever med 

matematikängslan har en tendens att undvika matematiken.   

                  Elever med matematikängslan kan beskrivas ha en rädsla och oro vid matematiska 

prestationer, vilket framkom från intervju med en av lärarna. L5 berättar om elever som har 

svårigheter med att redovisa framför klassen. Dessa elever har enligt L5 uttryckligen sagt att 

de inte vågar redovisa sina lösningar på grund av rädsla för att de har fel.  

                 Några av lärarna berätta sin uppfattning kring elevernas inställning till matematik. 

De berättade att oberoende av den graden svårigheter eleverna hade var de flestas inställning 

till matematik negativt. Dowker, Sarkar och Yen Looi (2016) skriver att många människor 

kan ha en negativ inställning till matematik dock behöver inte detta betyda att de har 

matematikängslan. Frågan är då om elevernas negativa attityd bara är en negativ attityd eller 

det ett bevis på att de har matematikängslan? Det är svårt att konstatera varken eller men det 

kan finnas ett samband mellan individens attityd till matematik och dess matematikängsla.   

                 Vi anser att beskrivna svårigheter hos eleverna inte kan direkt tolkas som 

matematikängslan. När lärarna har berättat om sina elever har det berättat mycket om det 

olika svårigheterna som eleverna har. För att vi ska kunna tolka detta som antingen en orsak 

till matematikängslan eller konsekvens av matematikängslan måste vi kunna konstatera vad 

som kom först. Matematikängslan beskrivs som någonting som kan orsaka 

matematiksvårigheter (Engström, 2003) och som ett symptom utav matematiksvårigheter 

(Sahlin, 1997).   

6.2.2 Påverkansfaktorer   

                 I analysen av vår datainsamling fann vi olika faktorer som möjligen kan påverka 

eleverna. Dessa diskuteras separat under sina rubriker.   
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Föräldrar   

                 Individer påverkas ständigt av olika faktorer, bland annat miljön. In i denna faktor 

räknas individens föräldrar. Detta gör att vi agerar annorlunda beroende på hur de olika 

faktorerna påverkar varandra (Bandura, 1968). Alltså är det av vikt att som lärare vara 

medveten om föräldrars inblandning i elevernas skolgång och hur de påverkar dem negativt. 

                  Eftersom forskningen kring föräldrarnas eventuella påverkan kring deras barns 

matematikängslan anses behöva utökas (Dowker, Sarkar & Yen Looi, 2016), finner vi att 

lärarnas utsagor inte kan stödjas fullt ut. Vi kan däremot konstatera utifrån det intervjuade 

lärarnas åsikter att de ser föräldrar som en påverkande faktor. Lärarna uttalade sig om 

föräldrars åsikter och det sambandet som de kunde se mellan elever med misstänkt 

matematikängslan och deras föräldrars negativa inställning till matematiken.    

                 Skolverket (2018) skriver att föräldrars påverkan på elevers matematikängslan är 

en rimlig gissning. Vi anser att det verkligen är rimligt utifrån insamlad data och det faktum 

att kringliggande miljö som till exempel familj, är en faktor som ständigt påverkan individers 

agerande (Bandura, 1968). 

                  Föräldrars inställning till matematik ansåg de intervjuade lärarna vara någonting 

som färgade av sig på eleverna. En av lärarna berättade att det inte är omöjligt med elever 

som har matematikängslan innan de ens har kommit i riktig kontakt med skolans matematik. 

De misstänkte att hur föräldrar hade pratat om matematik hemma hade gett eleverna en falsk 

uppfattning.   

Lärare  

                 De orsakerna som Skolverket (2018) skriver ligger till grund för matematikängslan 

är bland annat undervisningens arbetssätt och lärandeklimatet i klassrummet. Från lärarnas 

intervjuer kunde vi konstatera att de var medvetna om den påverkan som de på så olika sätt 

hade på eleverna. Genom det socio kognitiva perspektivet kunde vi se att lärarna använde sig 

utav förmågan att förutse olika konsekvenser eller möjligheter av sitt agerande (Bandura, 

1986). Det faktum att eventuell matematikängslan hos lärarna kan smitta av sig på eleverna 

(Dowker, Sarkar & Yen Looi, 2016) var ingenting som informatörerna visade tecken av oro 

för. 

                 Bandura (1986) skriver att individer kan hämta kunskaper genom att observera 

andra. Dessa iakttagna beteenden och konsekvenser kan ge individen beteende utan att själv 

utföra någonting. Med detta i åtanke har lärarnas inställning och agerande ett stort inflytande 

på sina elever. Dock kunde vi varken konstatera eller misstänka att lärarna hade 
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matematikängslan och därmed kan vi heller inte utesluta risken att lärarna har bidragit till 

elevernas möjliga ängslan.  

                 Elevers agerande och tänkande kan förklaras genom beteende, personliga faktorer 

och kringliggande miljö (Bandura, 1986). Därmed kan vi konstatera att det är många olika 

faktorer som kan bidra till eventuell matematikängslan. Genom den socio kognitiva teorin är 

även läraren, som är en del av den kringliggande miljön, en möjlig påverkningsfaktor. En 

medveten lärare kan eventuellt ha en påverkan på om eleven upplever matematikängslan eller 

inte. Första steget i rätt riktning är att vara medveten kring vad elever behöver, vilket de 

intervjuade lärarna ansågs vara.  

Självbild   

                 Det går att diskutera hur vida elevers självbild bidrar till matematikängslan. Enligt 

teorin om Self-efficacy har individer en viss tilltro till sin förmåga att prestera i en specifik 

situation (Bandura, 1986). Hur vida en elev litar på sin förmåga speglar dess självbild, alltså 

vilken föreställning den har av sig själv. Ahmed Et Al. (2012) skriver att det finns ett 

samband mellan matematikängslan och elevers självbild. Då Self-efficacy är avgörande för 

individens handling till exempel vid motgångar eller grad av ansträngning (Bandura, 1977), är 

det mycket möjligt att graden av Self-efficacy kan påverka en individs eventuella 

matematikängslan. Matematikängslan är sedan direkt kopplat till elevers prestation 

(Dowker, Sarkar & Yen Looi, 2016).  

                   Lärarna från intervjuerna berättade att de elever som hade svårigheter och eventuell 

matematikängslan hade en sämre självbild. L2 uttryckte sig ordagrant om en elev med 

svårigheter. Eleven har enligt L2 sagt att hen inte tror på sig själv. Andra lärare berättade att 

de eleverna som de trodde hade matematikängslan hade en lägre syn på sina matematiska 

förmågor än de elever som inte hade synliga problem.     

                  En sämre självbild är nära relaterat till matematikängslan (Dowker, Sarkar & Yen 

Looi, 2016). Vi kan inte konstatera att de elever som lärarna förklarat har lägre självbild lider 

av matematikängslan. De olika faktorerna anses trotts allt vara någonting som påverkar 

varandra. En lägre självbild kan leda till matematikängslan och matematikängslan kan leda till 

en lägre självbild. Eftersom att Self-efficacy utgår från elevernas personliga bedömning av 

deras förmågor och inte deras verkliga förmågor är det viktigt att lärare ger gott om försäkran 

i elevernas prestationer. Lärarna från undersökningen berättade om att många av de eleverna 

som hade problem och eventuell matematikängslan också hade dåligt självförtroende. Även 

när eleverna presterade bra var de missnöjda och trodde inte på att de hade svarat rätt. Ett 
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specifikt exempel på detta är från det en av lärarna berättade om en elevs agerande vid ett 

prov. Eleven hade blivit arg för att hen tyckte att hen inte gjorde bra ifrån sig på ett 

matematikprov, vilket resulterade i att eleven rev sönder sitt provpapper. Läraren berättade 

hur hen tejpade ihop elevens svar senare och såg att eleven hade alla rätt.  

6.2.3 Pedagogisk åtgärder  

                 Lärarna hade olika åsikter kring vad som behövde göras för de elever som 

misstänktes ha matematikängslan. Vi anser att detta är ett steg i rätt riktning då 

matematikängslan kan komma från individens möte med skolmatematiken (Skolverket, 2018). 

Lärarna berättade om hur de planerade sin undervisning för att främja eleverna och för att 

reducera den eventuella matematikängslan som eleverna hade.  

                  Vi fick intrycket av att undervisningen anpassades så gott som det gick till 

elevernas olika behov och kunskapsnivåer då lärarna redogjorde för elevernas olika behov och 

hur de hade anpassat sig efter dem. Lärarna var alla överens om att alla individer är olika. 

Skolverket skriver att ett arbetssätt som inte är väl anpassat till eleven kan vara en faktor som 

bidrar till matematikängslan. Genom att lärarna tillgodoser för detta elimineras en möjlig 

orsak till matematikängslan.  

                 Lärarna visade kunskap om de tre olika orsakerna som enligt skolverket ligger i 

grund till matematikängslan. Dessa är lärandeklimatet i klassrummet, 

matematikundervisningens arbetssätt och att matematik är ett abstrakt ämne. Lärarna visade 

kunskapen genom att de pratade för en positiv inställning till matematik och hur de kunde öka 

elevernas intresse till ämnet på olika vis. De berättade att detta kunde göras genom att anpassa 

uppgifterna så att de blev lättare. Att eleverna klarar av uppgifterna ansåg lärarna var 

någonting som motiverade dem att fortsätta, och gjorde ämnet mer roligt. Som tidigare 

diskuterats så visade lärarna kunskap om hur undervisningen behövde anpassas. En av lärarna 

förklarade mycket om hur matematik är ett abstrakt ämne och att detta kan ge svårigheter för 

eleverna att förstå. Hen ansåg att detta kunde göra ämnet diffust. Andra lärare berättade att 

vissa elever behövde ha matematiken mer konkretiserad och att koppla den till vardagliga 

situationer, då hantering med slumpmässiga siffror kan sakna betydelse för eleverna 

(Skolverket, 2018).  

                  Eftersom att elevers koncentrationsförmåga kan påverkas av olika utomstående 

faktorer och inte enbart de hos eleven (Sahlin, 1997), måste lärarna vara medvetna om 

kringliggande faktorer i skolan som kan försvåra för eleverna. Dessa faktorer anser vi vara 

bland annat arbetsmetoden. Ett arbete som är enformigt och inte bidrar till en diskussion kan 
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ses som en negativ påverkning på eleven (Skolverket, 2018). En av lärarna visade specifik 

kunskap om detta när hen berättade om att diskussion och klassredovisningar var ett vanligt 

arbetssätt. Genom diskussioner kan elever dela sin uppfattning med andra och på så sätt få 

djupare förståelse (Bandura, 1986). Klassrumsdiskussioner kan även bidra till att eleverna 

reflekterar över sin förmåga, vilket kan skapa en djupare förståelse för deras utveckling och 

tänkande. Bedömningen av ens egen kapacitet anses vara någonting som har en stor effekt på 

deras agerande, därför anser vi att diskussioner är en utmärkt metod för att förebygga 

eventuell matematikängslan.  

                  Lärarna ansågs vara medvetna om de lösningar som krävs för eleverna på grund av 

deras förmåga att använda symboler. Detta gör så att de kan processa tidigare erfarenheter 

inom matematikundervisningen för att skapa ett mönster till framtida undervisning (Bandura, 

1986). Lärarna kan på detta sätt använda sina erfarenheter i hantering av elever med eventuell 

matematikängslan till att underlätta reduktionen av det hos framtida elever.  

6.3 Slutsatser  

                 Studiens frågeställningar var följande: Hur medvetna är lärare angående eventuell 

förekomst av matematikängslan hos eleverna? och Hur utformas undervisningen för att 

reducera och förebygga eventuell förekomst av matematikängslan hos elever? I vårt arbete 

har vi kommit fram till att de intervjuade lärarna var väl medvetna om sina elevers mående. 

De var medvetna om vad som kännetecknade matematikängslan, med små differenser. Även 

om alla lärarna uttryckligen inte sa att deras elever hade just matematikängslan visade de att 

de alla var medvetna om de olika problemen som deras elever hade. Emotionella faktorer 

som till exempel stress kan vara ett tecken på matematikängslan men det vi anser viktigt av 

lärarna är inte att de säger att en elev har matematikängslan för att den är stressad. Det 

viktiga är att läraren är medveten om att eleven upplever stress överhuvudtaget, vilket vi är 

överens om att de gör. Lärarna visar även god förståelse för vad deras elever behöver för 

hjälp. Genom att förklara deras arbetsmetoder visade lärarna att de anpassade undervisningen 

efter eleverna och deras behov så gott de kunde. Från det lärarna berättade kan vi konstatera 

att de använder de metoderna som rekommenderas av skolverket (2018), för att främja elever 

med matematikängslan.  

                  Vi anser att den viktigaste faktorn i förebyggande av matematikängslan är 

medvetenhet. Lärarna visade detta både när det gällde elevernas beteenden och deras behov. 

De visade att de var medvetna om elever med svårigheter och hur de borde agera för att 

underlätta för dessa elever.  



  

32 

 

6.4 Framtida forskning  

                 För vidare forskning och djupare förståelse inom området kan en större studie med 

större tidsram utföras. För att få en djupare förståelse kan området utökas till hur elever blir 

påverkade av lärares undervisning. Genom att även utföra observationer av elevers beteende 

på lektioner kan man finna deras direkta reaktioner till matematiken. Lärarnas uttalanden kan 

då jämföras med elevernas observerade beteenden. Vid en längre tidsram hade vi även kunnat 

följa upp på de eleverna som lärarna berättade hade svårigheter. Genom detta skulle vi få ett 

mer bekräftande svar på om de olika arbetsmetoderna var givande.   

                  Ett annat alternativ kan vara att intervjua elever om deras inställning till  

matematiken i början av studie för att sen återkomma efter ett par veckor eller månader. 

Under den tiden kan lektionerna observeras för att se hur eleven agerar och hur den anpassade 

undervisningen fungerar. Slutligen vid den andra intervjun jämförs skillnader för att 

sammanställa den utvecklingen som elev en har gjort.  
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8. Bilagor  

8.1 Intervjufrågor  

1. Vad är din erfarenhet kring matematikängslan? 

  

2. Vad kännetecknar, enligt dig, matematikängslan?  

 

3. Har du observerat en elev som du misstänker har matematikängslan inför matematik?  

Om ja: Hur har du lagt märke till det?  

 

4. I vilka samband har dessa problem observerats? Till exempel vid prov eller räkning med 

multiplikation?   

 

5. Hur utformar du din undervisning för att reducera samt förebygga matematikängslan hos 

elever? Både på kort sikt och långsikt.  

 

6. Hur upplever du att matematikängslan kan vara en faktor som hämmar elevernas 

utveckling?  

 

7. Har du upplevt ett samband mellan elever med matematikängslan och deras föräldrars 

inställning till ämnet?   

 

8. Vad tror du orsakar denna ängslan kring matematikämnet?  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

36 

 

8.2 Missivbrev  

Hej, 

Vi är två studenter som studerar på Mälardalens Högskolan och har påbörjat vårt självständiga 

arbete inom utbildningen för grundskolelärare årskurs 4 – 6. Vi har valt att inrikta oss på 

matematik. Syftet med arbetet är att undersöka matematiklärares medvetenhet om elever som 

upplever matematikrelaterad stress och oro, samt hur dessa lärare planerar sin undervisning 

för att reducera och förebygga detta. Vi önskar i vår undersökning att ta reda på hur 

matematiklärare arbetar kring detta.  

Vi hoppas att ni finner detta intressant och vill delta i undersökningen, som kommer bestå av 

en intervju som väntas pågå i cirka 30 - 40 minuter. Under intervjun önskar vi spela in 

samtalet och föra anteckningar för att säkerhetsställa datainsamlingen. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt och du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. 

Informationen kommer endast att hanteras av oss och vår handledare. Total anonymitet gäller, 

vilket gör att omnämning i arbetet går under pseudonym eller alternativt en kod. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

 

Tack på förhand 

 

Med vänliga hälsningar 

Jasmin Wendling & Demet Ciftci 10/4 - 2019 Eskilstuna 

Mälardalens högskola 

 

 

Kontaktuppgifter 

Studenter: 

Jasmin Wendling jwg16001@student.mdh.se  0706320084 

Demet Ciftci  dkk16001@student.mdh.se  0722505293 

 

Handledare: 

Annika Grothérus  annika.grotherus@mdh.se 
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