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till elevers låga prestationer i matematik. Syftet med denna studie var att få en uppfattning av 

lärares upplevelser och erfarenheter av att undervisa elever i år 4 – 9 som har utvecklat eller 

riskerar att utveckla matematikångest. För att uppnå detta användes semistrukturerade inter-

vjuer i denna småskaliga kvalitativa studie. Resultatet visar att elever med matematikångest ger 

uttryck för dåligt självförtroende vilket till stor del förklaras av misslyckanden på vägen genom 

skolan. Dessa misslyckanden förklaras i sin tur till stor del av undervisningsrelaterade faktorer. 

Förebyggande och åtgärdande arbete är till övervägande del inriktat på att bygga upp elevens 

självförtroende. Detta kan enligt resultatet göras genom stödjande arbetssätt och anpassningar 

inom matematikundervisningen och där framstår lärarens roll som viktig. 
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1 Inledning 

För att kunna jämföra svenska skolelevers utveckling i matematik med elever i andra länder 

kan man titta på resultaten från Trends In Mathematics and Science Study (TIMSS) (Skolverket, 

2016). Det är en internationellt jämförande studie av kunskaper i matematik och naturvetenskap 

som har pågått sedan 1995. Resultaten för svenska elever har kontinuerligt gått nedåt sedan 

dess, men vid den senaste undersökningen, TIMSS 2015 (Skolverket, 2016), kan man se att 

trenden är bruten och resultaten pekar uppåt. Ser man till avgångsbetygen i grundskolan (Skol-

verket, 2019) så hamnar matematiken näst efter svenska som andraspråk som det ämne med 

högst andel F i betyg och lägst andel A. 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, [Lgr11] (Skolverket, 2011) står 

att undervisningen ”ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2011, s.62). Med tanke på 

tydligheten i Lgr 11 (Skolverket, 2011) om en likvärdig utbildning och skolans särskilda ansvar 

för elever som har svårt att nå målen, är det oroande att andelen elever i årskurs 8 med en 

negativ inställning till matematik samt elever som uttrycker lågt självförtroende har ökat (Skol-

verket, 2016). 

Som matematiklärare har vi träffat på många elever i alla grundskolans stadier, men framför 

allt i grundskolans senare årskurser, som ger uttryck för ovilja och olustkänslor inför mate-

matikämnet. En del elever undviker lektionerna, många visar på starka känslor vid prov-

situationer, andra har tappat motivationen. De flesta saknar självförtroende då det gäller mate-

matik och nästan alla av dem visar på dåliga kunskaper och prestationer inom ämnet. Vi har 

också upplevt att denna stress och oro är större inför matematiken än andra ämnen. Ett veder-

taget begrepp för elevers stress och oro är matematikångest (Ashcraft, 2002; Ashcraft & Moore, 

2009, Hembree, 1990; Sjöberg, 2006). Matematikångest blir till ett hinder för utvecklingen av 

matematikkunskaper och färdigheter och är större inför matematik än andra ämnen (Ashcraft, 

2002; Ashcraft & Moore, 2009, Hembree, 1990; Sjöberg, 2006). Studier visar att matematik-

ångest ökar stadigt från de lägre årskurserna till att vara som störst i årskurs 9 – 10 (Beilock & 

Maloney, 2015; Hembree, 1990). Att matematikångest ökar under de senare skolåren stämmer 

väl överens med de resultat som TIMSS-rapporten (Skolverket, 2016) redovisar; att andelen 

elever med negativ inställning till att lära sig matematik och dåligt självförtroende i matematik 

ökar från skolår 4 till skolår 8. 
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I Karlssons (2019) undersökning om elevers och lärares förklaringar till elevernas låga 

matematikprestationer framkommer matematikångest som den viktigaste förklaringen, både 

hos eleverna och lärarna. Enligt Ashcraft (2002) utgör matematikångest en betydande faktor 

som får elever att undvika utbildningar och karriärer som har med matematik att göra. Att 

matematikångest kan leda till sådana konsekvenser har gjort oss intresserade av att lära oss mer 

om detta fenomen, vilket är det som kommer att behandlas i denna studie. 

För att förebygga och åtgärda matematikångest tror vi att lärarens roll och hur undervisningen 

bedrivs är viktiga faktorer, vilket också påtalats i forskningen (Ashcraft, 2002; Ashcraft & 

Moore, 2009; Beilock & Maloney, 2015; Finlayson, 2014; Samuelsson & Lawrot, 2009; Sjö-

berg, 2006; Wadlington & Wadlington, 2008) så detta vill vi fördjupa oss i. För att komma 

tillrätta med ett så pass stort problem som matematikångest uppenbarligen är tror vi också att 

kunskaper om problemet är en viktig grund. 

Kunskaper i att stötta elevers emotioner i relation till matematikämnet tycks 

vara avgörande för att alla elever ska lyckas i matematik. (Samuelsson & 

Lawrot, 2009, s. 352). 

Finlayson (2014) skriver att ett första åtgärdande steg vid matematikångest är att lärare behöver 

känna igen några av symptomen och indikatorerna för matematikångest, som till exempel att 

lämna blankt på ett prov. 

1.1 Begrepp 

Oro, ängslan, stress och emotionell påverkan för matematik benämns i internationell forskning 

som mathematics anxiety (Ashcraft, 2002; Aschcraft & Moore, 2009; Beilock & Maloney, 

2015; Hembree, 1990; Wadlington & Wadlington, 2008) vilket vi har översatt till matematik-

ångest. I anglosaxisk litteratur används anxiety för både ängslan och ångest, vilket skiljer sig 

mot svensk litteratur där ängslan och oro kan definieras som en lägre grad av ångest enligt 

Nationalencyklopedin (2019).  I svenska texter används således också begreppen matematik-

ängslan och matematikoro, och kommer även de att användas i detta arbete när vi refererar till 

en text där de används. Oavsett om ångest eller ängslan och oro används är de i detta arbete 

kopplade till matematik och inte en generell form av ångest som också skulle kunna definieras 

rent medicinskt, men inte är aktuellt i detta fall. Matematikångest är det begrepp som mestadels 

kommer att användas i detta arbete. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om och förståelse av lärares upplevelser 

och erfarenheter av att undervisa elever i år 4 – 9 som har utvecklat eller riskerar att utveckla 

matematikångest. Utifrån detta syfte kommer vi att arbeta med följande frågeställningar: 

 Vad har lärare för erfarenhet av hur matematikångest hos elever tar sig uttryck? 

 Vilka bidragande orsaker till matematikångest beskriver lärare? 

 Hur anser lärare att man kan arbeta för att förebygga och motverka matematikångest? 

 

2 Bakgrund 

I denna bakgrund presenteras den litteratur och forskning som funnits relevant för studiens 

syfte. För att ge en bild av vilka ramar som finns att förhålla sig till för lärare och speciallärare 

presenteras först de styrande dokumenten i skolans värld. Därefter följer beskrivning av mate-

matiken som skolämne och matematiksvårigheter generellt för att ge en överblick, vilket kan 

bidra till en helhetsbild och ett sammanhang. Merparten av bakgrunden tillägnas sedan mate-

matikångest i synnerhet vilket är mer direkt kopplat till studiens syfte. 

I arbetet med litteraturbakgrunden användes olika sökmotorer, bland annat Diva, google scholar 

och ERIC. Sökord som användes var till exempel matematikångest, math anxiety, matematik-

ängslan, matematikoro och matematiksvårigheter. Sökningarna gav rikligt med träffar, mer-

parten från anglosaxiska länder. I urvalsprocessen valdes artiklar som ansågs beskriva mate-

matikångest, vad det är och dess konsekvenser samt hur matematikångest kan förebyggas och 

åtgärdas. För att begränsa urvalet valdes artiklar som var peer reviewade samt passande till 

åldersspannet för studiens syfte. Mestadels innehåller bakgrunden relativt ny forskning men 

några äldre artiklar är med, exempelvis av Hembree (1990) och Tobias (1991). Dessa är med 

på grund av att de verkar utgöra en viktig grund för forskningen om matematikångest och 

många andra forskare hänvisar till dessa. 

2.1 Styrande dokument i skolan 

Skolans verksamhet lyder under Skollagen (SFS 2010:800) och Lgr11 (Skolverket, 2011) med 

tillhörande kursplaner. I Skollagen (SFS, 2010:800) står att läsa att alla elever ska ges den 

ledning och stimulans de behöver i lärsituationer och i sin personliga utveckling. Detta ska ges 

utifrån varje elevs förutsättningar och behov, samt att en strävan ska vara att uppväga skillnader 

i elevernas förutsättningar så att de kan tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas så långt 
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som möjligt. All undervisning i skolan ska enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) utgå från varje 

elevs förutsättningar. Det innebär att läraren förväntas kunna hantera en spridning av elevers 

kunskaper och färdigheter inom ett ämne. Om en elev ändå befaras att inte nå kunskapskraven 

är skolan skyldig att göra extra anpassningar och om detta inte räcker till ska utredning an-

gående behov av särskilt stöd göras vilket i sin tur kan leda till upprättande av åtgärdsprogram 

(SFS 2010:800). I arbetet kring särskilt stöd och åtgärdsprogram bör speciallärare vara delaktig 

(Skolverket, 2014). Enligt examensförordningen ska speciallärare “visa förmåga att kritiskt och 

självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att 

undanröja hinder och svårigheter i olika miljöer” (SFS, 2011:186). Examensförordningen visar 

att undervisande matematiklärare och speciallärare/pedagoger har ansvar för att ge rätt förut-

sättningar för de elever som har matematikångest oavsett vad ångesten beror på. 

2.2 Matematiksvårigheter 

All undervisning i skolan ska enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) utgå från varje elevs förutsätt-

ningar. Det innebär att läraren förväntas kunna hantera en spridning av elevers kunskaper och 

färdigheter inom ett ämne. Variationen mellan elevers matematikkunskaper ökar med åren 

(Engström, 2015). En undersökning som visat detta tydligt är Medelstaundersökningen (Eng-

ström, 2016), vilken var en undersökning av matematikkunskaper hos grundskoleelever i en 

kommun där den första undersökningen gjordes 1977 och sedan replikerades 1986 och 2002. 

Resultat från undersökningen visar att elever med särskilda undervisningsbehov i matematik 

(kallade SUM-elever av Engström) ökar från årskurs till årskurs. Resultatet visar även att SUM-

eleverna, vilka är de 15 % lägst presterande eleverna inte hinner tillägna sig det nya stoffet i 

nästa årskurs och på så sätt sker det som Engström kallar för en utslagning av elever. 

SUM-eleverna lär sig mindre och mindre andel av de successiva kunskaps-

kraven. Det är uppenbart att dessa elever får en undervisning som inte är an-

passad till deras förutsättningar. Resultatet blir en gradvis ökande utslagning. 

(Engström 2016, s.75) 

Forskare (Geary, 2103; Häggblom, 2000) menar att elever som redan tidigt hamnat efter i 

matematiken fortsätter att vara efter, det sker en gradvis utslagning som ökar med åldern och 

att detta kan ge livslånga konsekvenser. Engström (2015) hävdar att denna utslagning är större 

i matematik än i andra ämnen samt att matematiken är ett ämne där högre andel elever inte når 

målen jämfört med andra ämnen. 

Engström (2015, s. 11) menar att: ”Matematiken fungerar som ett kritiskt filter för dem som 

genomgår en utbildning.” och att lyckas eller misslyckas i matematik ger betydligt större 
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konsekvenser än bara inom skolämnet. I kursplanen för matematik står skrivet följande: ”Kun-

skaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets 

många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.” (Skol-

verket, 2011, s.62). Det som börjar som matematiksvårigheter i skolan kan alltså ge en ökad 

risk för utslagning senare i livet, med konsekvenser både för individen och för samhället. Enligt 

Lunde (2011) är matematiksvårigheter ett sammansatt problem och synen på svårigheterna skil-

jer sig åt hos olika forskare. För att förstå inlärning av, och svårigheter i matematik, behöver 

flera olika nivåer av flera faktorer beaktas, till exempel samhälleliga, sociala och kognitiva 

variationer hos individen (Skagerlund, 2016). 

Studier visar att arbetsminnet är kopplat till matematisk förmåga samt att arbetsminnet och 

träning av arbetsminnet direkt kan ses som en prediktor för resultat på nationella prov och den 

övergripande matematiska förmågan (Nyroos och Wiklund-Hörnqvist, 2012; Partanen, 2016). 

Att kognitiva funktioner som exempelvis arbetsminnet är viktiga för att hantera ett så komplext 

ämne som matematik är tydligt, men de bör ändå ses i relation till sin situation och man bör se 

hela eleven menar Lunde (2010). Engström (2015) skriver att låga prestationer i matematik är 

ett komplext fenomen och att det handlar om mer än bara relationen mellan eleven och mate-

matiken. Både Engström (2015) och Sjöberg (2006) visar att hinder ofta uppstår som kon-

sekvenser av strukturella och sociala orsaker såsom bristfällig undervisning eller mer psyko-

logiska, såsom bristande motivation. Medelstaundersökningen (Engström, 2016) gjordes som 

nämnts vid tre olika år och vid alla dessa fanns det olika läroplaner i den svenska skolan. Kort-

fattat kan sägas att dessa tre läroplaner skiljer sig en hel del åt, men undersökningen visar att 

deras betydelse för elevernas resultat är ringa. Däremot visar undersökningen att under-

visningen som bedrivs har en mer betydande roll för elevernas prestationer enligt Engström 

(2016).  I Sjöbergs (2006) undersökning påvisas bristande arbetsro som ett strukturellt problem 

i skolan där de som drabbas hårdast av detta är elever som befinner sig i matematiksvårigheter. 

Orolig arbetsmiljö anges också av en femtedel av eleverna i Karlssons (2019) undersökning 

som förklaring till låga prestationer i matematik. 

Enligt forskare (Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 2006) finns koppling mellan motivation, 

arbetsinsats och studieresultat. Häggblom (2000) menar att låg motivation och lågt självförtro-

ende hämmar matematikprestationerna långsiktigt. Detta kan bland annat leda till matematik-

ångest. I Karlssons (2019) undersökning om elevers och lärares förklaringar till elevernas låga 

matematikprestationer framkommer matematikångest som den viktigaste förklaringen, både 

hos eleverna och lärarna. 
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2.3 Matematikångest 

Matematikångest innebär att en individ har utvecklat en rädsla för matematik och matematiska 

situationer. Denna rädsla leder till undvikande av matematiska situationer, både i det vardagliga 

livet såsom att betala räkningar eller notan på en restaurang och i det akademiska livet som i 

skolan och vid prov, samt påverkar den matematiska förmågan (Ashcraft, 2002; Aschcraft & 

Moore, 2009; Beilock & Maloney, 2015; Hembree, 1990; Wadlington & Wadlington, 2008). 

Flera forskare (Foley, Herts, Borgonovi, Guerriero, Levine & Beilock, 2017; Sjöberg, 2006) 

menar att det finns ett tydligt samband mellan matematikångest och prestation inom ämnet. 

Aschcraft och Moore (2009) visar på att elever med matematikångest presterar sämre än deras 

egentliga förmåga. Forskare (Ashcraft, 2002; Foley et al, 2017; Hembree, 1990) har funnit att 

matematikångest hänger ihop med annan ångest såsom provångest och allmän ångest men att 

det är tydligt att det finns ångest specifikt kring matematik. Klart är att matematikångest 

innefattar stark rädsla och oro kring matematik vilket påverkar den matematiska förmågan. 

När det gäller utbredning av matematikångest kommer forskarna med varierande siffror, men 

Beilock och Maloney (2015) menar att det är utbrett och Ashcraft och Moore (2009) att det 

påverkar en stor del av befolkningen. Hembrees studier (1990) visar att matematikångesten ökar 

från skolår 6 till skolår 9-10 för att sedan plana ut. Beilock och Maloney (2015) redogör för att 

grunden till matematikångest sannolikt läggs i tidig ålder för att öka med åldern och vara som 

högst och värst kring nionde klass. 

2.3.1 Identifiering och konsekvenser av matematikångest 

Ashcraft (2002) menar att en av de mest olyckliga konsekvenserna av matematikångest är und-

vikande, alltså att individer med matematikångest undviker matematik. Undvikandet av mate-

matik gör också enligt Ashcraft (2002) och Beilock och Maloney (2015) att individerna med 

matematikångest lär sig mindre matematik vilket naturligt nog gör att de presterar sämre. Ash-

craft (2002) beskriver detta som en negativ spiral. Dessa forskare har diskuterat huruvida det är 

så att matematikångesten försämrat elevens förmågor i matematik eller om det är så att mate-

matikångesten utvecklats som ett svar på tidigare svårigheter i matematik. Foley et al (2017) 

hävdar att det är både och, matematikångesten är alltså dubbelriktad. 

Ashcraft och Moore (2009) menar att matematikångest fungerar som ett funktionshinder då det 

har konsekvenser både på det personliga, pedagogiska och kognitiva planet. I längden leder 

matematikångest till konsekvenser på samhällsnivå då det gör att färre individer utbildar sig 

vidare och väljer yrken inom matematik, naturvetenskap och teknik, områden som behövs i 
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dagens samhälle (Ashcraft, 2002; Ashcraft & Moore, 2009; Beilock & Maloney, 2015; Foley 

et al., 2017). 

Bristande självförtroende 

Det har visat sig att elever med oro inför matematik har svag tilltro till den egna förmågan i 

matematik och har låga förväntningar om att lyckas enligt Samuelsson och Lawrot (2009). 

Ahmed, Minnaert, Kuyper och van der Werf (2012) har i sina studier sett att det finns en öm-

sesidig relation och påverkan mellan självförtroende i matematik och matematikångest, där den 

positiva spiralen kan vara att högre självförtroende leder till mindre ångest vilket i sin tur leder 

till högre självförtroende, och då förstås tvärtom i den negativa spiralen. Linnanmäki (2003) 

visar att sambandet mellan prestation i matematik och självuppfattning blir allt starkare i högre 

årskurser. Andelen lågpresterande elever med negativ självuppfattning samt högpresterande 

elever med positiv självuppfattning är större i år 8 än i år 5 i hennes studie. TIMSS 2015 (Skol-

verket, 2016) visar på att andelen svenska elever i årskurs 8 som uttrycker lågt självförtroende 

i matematik har ökat. 

Kognitiva effekter 

Elever med matematikångest gör två saker samtidigt då de arbetar med matematik, förutom 

själva matematiken så oroar de sig och då minskar deras matematiska prestanda. Oron tar över 

viktiga resurser som behövs, och framförallt påverkas arbetsminnet (Ashcraft, 2002; Ashcraft 

& Kirk, 2001; Ashcraft & Moore, 2009; Beilock & Maloney, 2015). Forskare visar att den 

primära kognitiva inverkan av matematikångest har funnits vara på arbetsminnet, och arbets-

minnet har en viktig roll i utförandet av matematik. För enklare aritmetikuppgifter presterar de 

med matematikångest lika bra som de utan matematikångest. Effekterna av ångesten visar sig 

vid svårare och mer komplicerade uppgifter där arbetsminnet behövs, som att använda minnes-

siffror, hålla reda på flera sekvenser av operationer och att utföra flera beräkningar (Ashcraft & 

Kirk, 2001; Ashcraft & Moore, 2009). Beilock och Maloney (2015) hänvisar till studier där 

man med hjälp av magnetresonansbilder kunnat se skillnader i hjärnaktivering hos de med och 

utan matematikångest. I studier (Beilock & Maloney, 2015; Ashcraft & Moore, 2009) har man 

kunnat se att de med hög matematikångest inte kan representera och bearbeta siffror på samma 

sätt som elever med låg ångestnivå, dessutom gör de uppgifterna långsammare och mindre kor-

rekt. Andra problem som visats är att de med matematikångest har svårare med att jämföra 

mängd och storlek på tal, alltså sådant som hänger ihop med den mentala tallinjen (Beilock & 

Maloney, 2015). 
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2.3.2 Bakomliggande förklaringar till att matematikångest utvecklas 

En kombination av kognitiva förutsättningar och att utsättas för negativa attityder är enligt 

Beilock och Maloney (2015) förklaringar till att matematikångest kan uppstå och de menar att 

det är ett mångfasetterat problem. Ashcraft och Moore (2009) menar att riskfaktorer kan vara 

låg förmåga i matematik, otillräcklig motivation samt otillräckligt arbetsminne. Finlayson 

(2014) visar i sin studie på att orsaker till matematikångest kan vara brist på självförtroende 

vilket i sin tur orsakats av misslyckanden i klassrummet, rädsla för misslyckande och vilken 

typ av undervisning som används. 

Sociala faktorer 

Det finns sociala faktorer, framförallt föräldrars och lärares påverkan som ökar risken för 

matematikångest (Foley et al., 2017). Soni och Kumari (2015) visar i sin studie av elever i 

åldern 10-15 år att föräldrars matematikångest är starkt kopplad till barnens utveckling av 

matematikångest. En stor fältstudie på elever i årskurs ett och två visar att barn till föräldrar 

med matematikångest visar mindre utveckling i matematik, framförallt när de får hjälp med 

matematikläxor av sina föräldrar (Maloney, Ramirez, Gunderson, Levine & Beilock, 2015). 

Beilock, Gunderson, Ramirez och Levine (2010) visar i sin studie att elever med lärare med 

hög matematikångest lär sig mindre matematik än elever med lärare utan matematikångest, och 

framförallt överförs kvinnliga lärares matematikångest till flickor. 

Undervisningsrelaterade faktorer 

Karlsson (2019) visar i sin studie att matematikängslan uppstår vid redovisningar av kunskaper 

i sociala situationer. Ashcraft och Moore (2009) hävdar att en riskfaktor är att få negativ feed-

back av lärare och klasskamrater, till exempel att arbeta med en svår matematikuppgift på tavlan 

inför klassen och inte lyckas och att då få kritik från läraren och behöva skämmas inför klassen. 

Finlayson (2014) visar på att jämförelser mellan elever och att besvara frågor inför andra elever 

orsakar högre nivå av matematikångest. Turner et al. (2002) har i sina studier av lärandemiljön 

och elevers undvikandestrategier sett att undvikande strategier är vanligare där lärare ägnade 

liten uppmärksamhet åt att hjälpa elever att bygga förståelse och där motivationsstödet var lågt. 

Det de kallar en kall, ostöttande lärarstil med exempel som att läraren får eleven att känna sig 

otillräcklig och skämmas över att den inte kan ökar risken. 

Ashcraft och Moore (2009) menar att matematikångesten kan väckas av uppgifter såsom 

problemlösning eller att behöva svara på frågor men framförallt väcks den av prov och tester.  

Forskare (Finlayson, 2014; Sjöberg, 2006) visar på att provsituationer i matematik sätter igång 
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stress och ångest hos eleverna. Newstead (1998) jämför i sin studie förekomsten av mate-

matikångest hos elever som fått olika typer av undervisning. De som fått en mer traditionell 

undervisning, det vill säga där läraren håller genomgång och därefter räknar eleverna indi-

viduellt, har mer matematikångest än de som fått undervisning mer baserad på problemlösning, 

samtal och alternativa undervisningsmetoder. Ashcraft (2002) menar att vissa undervisnings-

metoder såsom höga krav på korrekthet och bristfälligt arbete med förklaringar och att motivera 

eleverna är riskfaktorer för att utveckla matematikångest. Även Tobias (1991) och Finlayson 

(2014) menar att hur undervisningen bedrivs är en oerhört viktig faktor, och som under-

visningen bedrivits traditionellt, det vill säga att matematiken är fasta regler och korrekta svar 

samt tester av detta, är en orsak till att så många elever utvecklat matematikångest. Orsaker till 

matematikängslan som lyfts av Samuelsson och Muhrman (2015) är arbetssättet i matematik-

undervisningen, lärandeklimatet i matematikklassrummet samt att matematiken är ett abstrakt 

ämne. 

2.3.3 Att förebygga och åtgärda matematikångest 

Innan eleverna kan lyckas i matematik behöver de övervinna matematikångesten och för elever 

som lyckas i matematik minskar ångesten (Wadlington & Wadlington, 2008). 

Lärarens roll 

Furner och Berman (2003) menar att det är viktigt att lärare ser skillnaden mellan att minska 

matematikångest och förhindra att den uppstår, och allra helst ska lärarna förhindra upp-

komsten. Finlayson (2014) menar att som ett första viktigt steg i att förebygga och motverka 

matematikångest måste läraren känna igen några av symptomen och indikatorerna på mate-

matikångest såsom att lämna blankt på ett prov. Att läraren har kunskaper om matematikångest 

är alltså av stor vikt. Forskning finner det viktigt att läraren får eleven att känna sig trygg i 

klassrummet, läraren ska motivera och engagera eleven och få den att se anledningar till att 

använda matematik (Finlayson, 2014; Wadlington & Wadlington, 2008). Furner och Berman 

(2003) lyfter vikten av att eleven ser nyttan med att kunna matematik och få in matematiken i 

vardagen. Wadlington och Wadlington (2008) fortsätter med att läraren ska tydliggöra alla 

framsteg som eleven gör samt berömma och värdera dessa och inte bara värdera korrekta svar 

och resultat på tester. De menar att en elev med matematikångest som undviker matematik bör 

uppmuntras och hjälpas av läraren att bli expert inom något område inom matematiken för att 

på så sätt börja skapa goda cirklar. Opheim (2018) påtalar vikten av lärarens roll, att läraren ska 

visa eleverna att den verkligen bryr sig om dem, läraren kan också med fördel delge sina egna 

resonemang och låta eleverna bli delaktiga. 
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Strategier i undervisningen 

Hur undervisningen bedrivs är viktigt enligt Opheim (2018) som menar att det är bättre att 

fokusera på strategier för att lösa problem i stället för att lära sig metoder utan att förstå. Furner 

och Berman (2003) menar att en bra undervisning som innehåller problemlösning, flera metoder 

och kommunikation i klassrummet är bättre än den traditionella med fokus på beräkningar och 

vad som är rätt och fel. Wadlington och Wadlington (2008) menar att det är viktigt med ett 

positivt klassrumsklimat där läraren uppmuntrar samarbete snarare än konkurrens. I Finlaysons 

studie (2014) lyfts betydelsen av samarbete i klassrummet, att det är en miljö där elever har 

möjlighet att ställa frågor och prata om matematik med sina klasskamrater reducerar mate-

matikångesten. Samuelsson och Lawrot (2009) presenterar åtgärder för att bryta emotionella 

låsningar hos eleverna med fokus på tre aspekter: undervisningens organisation med exempel 

som genomgångar på rätt nivå och arbeta i egen takt, undervisningen av innehållet med exempel 

som vardagliga uppgifter och riktat mot förståelse, samt ledarskapet i klassrummet med tåla-

mod, tillåtande gruppklimat och tilltro till elevens förmåga som exempel. Flera elever i deras 

studie säger själva att de har blivit hjälpta av att vara i en grupp där undervisningen bedrivs på 

en rimlig nivå utifrån tidigare erfarenheter, där de befinner sig en grupp där tempot och nivån 

är anpassat efter dem. 

Psykologiska tekniker för att åtgärda 

När ångesten väl finns där menar Wadlington och Wadlington (2008) att åtgärder för att över-

vinna ångesten kan underlätta, såsom att ta djupa andetag och tro på sig själv. Hembree (1990) 

visar på att olika typer av åtgärder i helklass eller grupp inte hjälper men att psykologiska och 

kognitiva metoder som ångesthantering, systematisk desensibilisering och avslappnings-

tekniker minskar ångesten och förbättrar resultaten. Beilock och Maloney (2015) hänvisar till 

att använda andningstekniker för att minska ångesten. Foley et al. (2017) är inne på samma spår 

då de menar att man kan använda sig av psykologiska tekniker kring självreglering och 

emotionell kontroll, att få individen att förstå att känslorna är normala och att man inte behöver 

bli överväldigad av dem utan faktiskt kan kontrollera dem. Furner och Berman (2003) menar 

att läraren till och med behöver ta på sig en roll som rådgivare och terapeut för att hjälpa eleven 

minska sin ångest och då göra det med hjälp av avslappningstekniker. Beilock och Maloney 

(2015) hänvisar till en metod som kallas expressive writing vilken har visat sig hjälpa elever 

med matematikångest. Metoden går ut på att eleverna innan ett prov får skriva om sina känslor 

inför det, vilket ger dem möjlighet att ompröva en situation, och i stället för att se det som ett 

hot se det som en utmaning, vilket leder till bättre prestation. Forskare (Lyons & Beilock, 2011; 
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Maloney & Beilock, 2012) visar att metoder som handlar om att kontrollera de negativa käns-

lorna och reaktionerna och reducera ångesten är mer effektiva än att faktiskt träna på mate-

matiken när man ser till elevernas prestation. Tobias (1991) har utvecklat kliniker dit studenter 

får komma för att övervinna sin matematikångest och i stället utveckla det hon kallar en mate-

matisk mental hälsa. Exempel på sådant de arbetar med där är ovan nämnda avslappnings-

tekniker, skrivande och att lära sig själv att reglera och hantera sin ångest. 

2.3.4 Sammanfattning av forskningen om matematikångest 

Det har visats att matematikångest är ett utbrett hinder i matematikutveckling som ger konse-

kvenser på individnivå och på samhällsnivå (Hembree, 1990; Ashcraft, 2002). På individnivå 

har studier (Ashcraft, 2002; Beilock & Maloney, 2015) visat att två vanliga konsekvenser är 

undvikande av matematik samt att arbetsminnet försämras. Detta i sin tur leder till försämrade 

prestationer i matematik. I arbetet kring att förebygga och åtgärda matematikångest framstår 

lärarens roll som mycket viktig, där det mest betydande är att förhindra att den uppstår (Furner 

& Berman, 2003) och ha kunskaper om hur matematikångest visar sig (Finlayson, 2014). Något 

som framkommer är vikten av ett positivt klassrumsklimat. Läraren ska motivera eleven, få den 

att känna sig trygg och tydliggöra framstegen (Wadlington & Wadlington, 2008). Det som kal-

las en kall och ostöttande lärarstil är något som ökar risken för matematikångest samt även 

risken att få negativ feedback av lärare och klasskamrater (Ashcraft & Moore, 2009; Turner et 

al., 2002). Hur undervisningen bedrivs är en viktig faktor där den mer traditionella matematik-

undervisningen med fokus på rätt och fel samt användande av prov för bedömning är en risk-

faktor jämfört med undervisning som innehåller problemlösning, kommunikation och olika me-

toder (Ashcraft, 2002; Newstead, 1998; Tobias, 1991). När matematikångesten väl finns där 

har det visat sig (Lyons & Beilock, 2011; Maloney & Beilock, 2012) att metoder för att reducera 

ångesten är mer effektiva än att arbeta med själva matematiken. 

 

3 Teoretisk referensram 

I bakgrunden presenterades olika förklaringar och synsätt på hinder i matematiklärande, där 

både matematiksvårigheter och matematikångest beskrivs som multifaktoriella. Det finns olika 

teorier och perspektiv på hur man ser på och förklarar hinder i lärande av matematik, såsom 

matematikångest. Denna studie hämtar inspiration från två olika områden; det 

specialpedagogiska och det didaktiska, för att förstå och tolka lärares syn på matematikångest 

hos elever. Inom det specialpedagogiska området kommer två perspektiv att presenteras; det 
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relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet, även benämnt individperspektivet 

beroende på vilken forskare som hänvisas. Inom det didaktiska området presenteras den 

didaktiska triangeln (se figur 1). Dessa ligger till grund för analys och förståelse av resultatet. 

3.1 Specialpedagogiska perspektiv 

De specialpedagogiska perspektiven används för att förstå, förklara och beskriva problem och 

svårigheter som uppstår för elever i skolan. Inom det specialpedagogiska kunskapsområdet, 

som har förankring både i psykologin och utbildningssociologin (Björck-Åkesson & Nilholm, 

2007), har fokus skiftat genom åren mellan å ena sidan individuella förutsättningar och erfaren-

heter och å andra sidan utbildningsverksamhet som styrs av samhälleliga och organisatoriska 

ramar. Det finns flera olika perspektiv som beskrivs inom specialpedagogisk forskning. Till 

denna studie kommer två av dessa, det relationella och det kategoriska perspektivet, att an-

vändas som tolkningsverktyg. Dessa presenteras av Emanuelsson, Persson och Rosenqvist 

(2001) som två olika sätt att förstå specialpedagogisk problematik. Dessa två perspektiv kan 

sägas stå i motsats till varandra och är två olika modeller för hur man ser på svårigheter och 

deras förklaringar (Sjöberg, 2006). Synen på vilka stödåtgärder som sätts in kommer att styras 

av det rådande perspektivet. 

Utifrån det kategoriska perspektivet är det eleven som är bäraren av problemet. Traditionellt 

sett har dessa svårigheter bestämts genom diagnoser när eleven inte passat in i normen. (Ema-

nuelsson et al., 2001). Detta kan jämställas med det Ahlberg (2013) kallar individperspektivet, 

där synen är att eleven avviker från normen och att åtgärderna i och med detta riktas mot eleven. 

För att hitta orsaker och förklaringar till elevens problem används ofta medicinska, psyko-

logiska och neuropsykologiska förklaringsmodeller enligt Ahlberg. Med detta synsätt kan 

matematiksvårigheter förklaras som ett problem hos den enskilde eleven, vilket bestäms genom 

diagnostisering. Åtgärder kan då vara individuellt stöd från speciallärare. 

Ett annat synsätt på orsaken till elevers svårigheter är det relationella perspektivet som handlar 

om att svårigheterna uppstår i relationen mellan eleven och kraven från omgivningen. Enligt 

Ahlberg (2013) finns här en skillnad i synsätt mellan individperspektivet och det relationella 

perspektivet där man i det förstnämnda ser en elev med svårigheter och i det andra en elev i 

svårigheter. Här talar man enligt Sjöberg (2006) om elev i matematiksvårigheter i stället för att 

eleven har matematiksvårigheter. Med detta synsätt blir inte eleven stämplad på samma sätt – 

är eleven i matematiksvårigheter har den också möjlighet att ta sig ur dessa. Orsaken till elevers 

svårigheter förklaras här istället utifrån relationen mellan eleven och miljön och utgår ifrån 
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pedagogik, sociologi samt filosofi (Ahlberg, 2013). Att en elev hamnar i matematiksvårigheter 

kan då förklaras av utbildningsmiljön, och åtgärder kan vara att titta på hur matematik-

undervisningen kan anpassas efter elevens behov. 

Enligt Sjöberg (2006) kan inget av dessa perspektiv på egen hand förklara hela problemområdet 

med matematiksvårigheter. Som teoretiska referensramar för detta arbete kan de båda perspek-

tiven vara olika förklaringsmodeller som kan komplettera varandra. De kan vara till hjälp för 

att förstå och tolka vilken syn som studiens lärare har på matematikångest hos elever. Det är av 

intresse att se om detta hinder i lärande med efterföljande åtgärder kommer att läggas på indi-

vidnivå eller förklaras av mer undervisningsrelaterade faktorer. 

3.2 Den didaktiska triangeln 

Ahlberg (2013) skriver om orsaker till skolsvårigheter, och lyfter flera olika aspekter såsom 

sociokulturella, socioemotionella och samhälls- och organisationsaspekter, men menar att de 

didaktiska aspekterna i viss mån är överordnade de andra aspekterna. Hur undervisningen 

organiseras och vilket innehåll den har kan enligt Ahlberg vara avgörande för huruvida någon 

av aspekterna leder till svårigheter. Såsom framkommit i bakgrunden, finns didaktiska för-

klaringar till matematiksvårigheter och matematikångest, därför blir det didaktiska området av 

vikt i denna studie. 

Den didaktiska triangeln är ett grundläggande begrepp inom forskning kring undervisning och 

lärande, och den påvisar relationer mellan undervisningen, pedagogen och eleven (Håkansson 

& Sundberg, 2012). Den brukar avbildas så att varje hörn i triangeln representerar de olika 

parterna: undervisning, pedagog och elev. Sidorna i triangeln representerar relationen och 

interaktionen mellan dessa tre parter (Hansson, 2012). Hinder och förutsättningar för mate-

matiklärande kan också ses enligt den didaktiska triangeln. De tre utgångspunkterna blir då 

undervisningen med innehåll och metoder, lärarens kompetens och ledarskap samt elevens ut-

veckling och tilltro till sitt lärande enligt Hansson (2012). Den didaktiska triangeln kan tydlig-

göra arbetet kring elever med matematikångest då de olika delarna påverkar och interagerar 

med varandra. Den didaktiska triangeln blir ett verktyg i den här studien för att förstå inter-

aktionen mellan dessa parter i uppkomsten och åtgärder av matematikångest. 
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4. Metod 

Först beskrivs forskningsansats och metodval för studien. Därefter beskrivs urval, genom-

förande, arbetsgång för analysen, etiska aspekter samt tillförlitlighet och giltighet. 

4.1 Forskningsansats och metodval 

Denna studie grundar sig på en kvalitativ forskningsansats. Att istället använda sig av en kvan-

titativ forskningsansats med exempelvis enkäter hade kunnat ge en viss kunskap om ämnet, 

men inte den djupare förståelse som är önskvärd. Fejes och Thornberg (2015) menar att det med 

en kvalitativ ansats ges möjlighet att få fördjupad kunskap om ett fenomen. En kvalitativ ansats 

är lämplig i denna studie då syftet är att få fatt i lärares erfarenheter av matematikångest. Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att det bästa sättet att få fatt i människors uppfattning om något 

är att prata med dem. Därför användes kvalitativa forskningsintervjuer i studien. Inom kvali-

tativa forskningsintervjuer kan man använda sig av ostrukturerade intervjuer eller semi-

strukturerade intervjuer (Bryman, 2018). Dessa skiljer sig från den strukturerade intervjun som 

används i kvantitativ forskning med ett i förväg fastställt frågeschema där alla respondenter 

besvarar identiska frågor som också är specifika till sin natur (Bryman, 2018). I både den 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjun är intervjuprocessen mer flexibel och innehåller 

öppna frågor. Den ostrukturerade intervjun liknar mer ett vanligt samtal och kan innehålla en-

bart någon fråga, jämfört med den semistrukturerade, som har en intervjuguide med teman som 
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ska beröras.  Eftersom vi är två personer som genomförde intervjuerna med intentionen att ut-

forska ett visst tema, samt att vi jämförde intervjuerna med varandra, så valde vi semistruktu-

rerad intervju som enligt Bryman (2018) anses vara mer lämplig än den ostrukturerade. 

4.2 Urval 

Urvalet i studien grundade sig på ett bekvämlighetsurval som enligt Creswell och Poth (2018) 

sparar bland annat tid och ansträngning men är på bekostnad av information och trovärdighet. 

Enligt dem är idealet i kvalitativa studier i stället att ha ett urval byggt på maximal variation då 

sannolikheten ökar att få fram skillnader och olika perspektiv. 

Undersökningen omfattar intervjuer med åtta klassundervisande matematiklärare och fyra spe-

ciallärare/specialpedagoger som arbetar med elever i årskurs 4 – 9, alltså totalt tolv informanter. 

De två kategorierna av lärare separerades inte i undersökningen och i resultatet anges inte vilka 

citat som kommer från vilken yrkeskategori, samtliga kallas lärare i resultatet. Målet har inte 

varit att se skillnader hos olika yrkesgrupper, utan att i stället få information från en urvalsgrupp 

med en stor bredd av erfarenheter. Informanterna kommer från fem skolor i en medelstor stad 

i Mellansverige. Tre av dem arbetar med elever i årskurs 4 – 5 och övriga i årskurs 6 – 9. Några 

av informanterna har 3 – 5 års erfarenhet av matematikundervisning, men övervägande del har 

arbetat i mer än tio år. Majoriteten av informanterna är kvinnor, och två är män, och då genus 

inte är av betydelse i vår undersökning, samt att det presenterade resultatet ska vara avidentifi-

erat, benämns samtliga informanter som hen i vårt resultat. 

4.3 Genomförande 

Kring studiens syfte och de frågeställningar vi ville undersöka sammanställde vi en intervju-

guide (se bilaga 2). Att arbeta på detta sätt gav oss möjlighet enligt Bryman (2018) att vara 

flexibla och ställa uppföljningsfrågor. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver forsknings-

intervjuns sju stadier (tematisering, planering, själva intervjun, utskrift, analys, verifiering och 

rapportering) som vi strävade efter att följa. De säger också att forskningsintervjuer kan verka 

enkla att utföra men att de kräver metodisk förberedelse. De som blir intervjuade kan ha skrif-

tande förmåga att uttrycka sig, ha olika kunskap och ha varierande förmåga att föra samtalet 

vidare på egen hand (Kvale och Brinkmann, 2014). Enligt Bryman (2018) är det ett krävande 

arbete att intervjua och det kan vara värt mödan att göra pilotintervjuer för att få erfarenhet. På 

grund av tidsbrist genomfördes inga pilotintervjuer. Intervjuerna spelades in så att vi kunde 

fokusera på intervjun istället för att distraheras av att föra anteckningar. Bryman (2018) menar 
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att detta gör det möjligt att både kunna analysera vad som sägs och hur det sägs, vilket är av 

vikt i kvalitativa intervjuer. 

Inför intervjuerna kontaktades rektorer på berörda skolor med information om studien, och vi 

kontaktade därefter de av oss tilltänkta intervjupersonerna. Därefter informerades tilltänkta 

intervjupersoner, både muntligt och med ett missivbrev (se bilaga 1) så att de hade möjlighet 

att ta beslut om deltagande i studien eller ej. Missivbrevet innehöll information om syftet med 

studien och information om de forskningsetiska principerna. Tid och plats för intervju bokades 

utifrån informanternas önskemål. Intervjuerna fördelades mellan oss så att vi genomförde sex 

intervjuer var som tog 30 – 50 minuter. Samtliga intervjuer spelades in för att kunna transkri-

beras. Inspelning gjordes både på telefon och dator för att säkerställa att materialet fanns kvar 

även om en inspelning skulle gå förlorad. Transkribering av det inspelade materialet skedde 

kontinuerligt löpande i samband med att varje intervju genomfördes. Transkribering gjordes av 

intervjuaren i nära anslutning till varje intervju vilket innebar att de första intervjuerna transkri-

berades innan de sista intervjuerna var genomförda. I samband med detta påbörjades också 

analysprocessen och det transkriberade materialet analyserades gemensamt. 

4.4 Analys av data 

Av intervjumaterialet gjordes en kvalitativ analys där utmaningen, enligt forskare (Bryman, 

2018; Creswell & Poth, 2018; Fejes & Thornberg, 2015) är att skapa mening ur den stora mäng-

den data. Till skillnad från kvantitativ analys så finns det få entydiga regler och allmänna me-

toder för kvalitativ analys (Bryman, 2018). Kvale och Brinkmann (2014) belyser fördelarna 

med att fundera över hur analysen ska göras innan den genomförs, då den kan styra hur inter-

vjuguiden görs och hur intervjuerna genomförs – de menar att analysen ska vara inbyggd i 

intervjuprocessen. Både Bryman (2018) och Kvale och Brinkmann (2014) poängterar även vik-

ten av att analysen sker kontinuerligt. Vår analys påbörjades i samband med att intervjuerna 

genomfördes och transkriberades och fortskred sedan löpande. Av vikt att vara medveten om 

här är att resultatanalysen är vår tolkning av materialet. Vår bakgrund och kunskap är, som 

Fejes och Thornberg (2015) påpekar, aktiva redskap i tolkningsprocessen. Forskare (Bryman, 

2018; Creswell & Poth, 2018; Fejes & Thornberg, 2015) beskriver många olika sätt att ana-

lysera kvalitativa data. Vi gjorde en analys av innehållet i intervjuerna inspirerade av det som 

Bryman (2018) kallar en tematisk analys, den analysmodell som Fejes och Thornberg (2015) 

kallar kategorisering. Båda dessa innebär att ur den stora mängden material hittas gemensamma 

teman eller kategorier. Enligt Bryman (2018) är tematisk analys ett vanligt förfarande inom 

kvalitativ forskning men att det finns få specifikationer för de ingående stegen och vad som 
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konkret är ett tema. Bryman beskriver några kärntekniker i sex steg för att utföra de huvud-

sakliga delarna i en tematisk analys vilka enligt honom inte behöver följas strikt. Dessa steg 

följdes till viss del i analysarbetet av resultatet och här följer en kortfattad beskrivning av detta 

analysarbete. 

Som ett första steg lästes materialet och varje transkribering igenom av oss båda och disku-

terades för att få en överblick. För att inleda kodningen av materialet satt vi tillsammans och 

färgkodade informanternas svar, utefter nyckelord som hittades. Dessa skrevs ner i margi-

nalerna till transkriberingarna. Detta gav många nyckelord som sedan sammanfördes till 

kategorier. Kategorierna hittades till stor del utefter repetitioner i materialet, vilket enligt Bry-

man (2018) är ett vanligt förfarande. De färgkodades och skrevs in i tabeller. De skrevs även 

ner på post-it lappar, vilket underlättade då vi behövde flytta dem och kategorisera om flera 

gånger. För att utveckla kategorierna till teman hittade vi kategorier som hörde samman och 

kunde slås ihop till större teman. Därefter namngavs våra teman och de underteman som fram-

kommit. Denna del av arbetet tog mycket tid och gjordes om flera gånger med olika varianter 

av tematisering. Då vi hade valt variant av tematisering gick ändå flera teman till en början in i 

varandra. De behövde då omgrupperas och i slutändan av processen hade antalet teman minskat. 

Några teman och kategorier som framkom i vår analys av resultatet kommer inte att presenteras 

då de inte sammanfaller med studiens syfte och frågeställningar. 

4.5 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) är en viktig del av forskningsetiken hur de personer som deltar 

i forskning, i vårt fall som informanter, ska behandlas. Personerna som deltar ska informeras 

om sin medverkan och fritt kunna välja om de vill medverka eller inte. Enligt webbplatsen 

CODEX som informerar om forskningsetik (codex.vr.se) ska informationen som ges vara så att 

den förstås av personerna och helst både skriftlig och muntlig och därefter ska de kunna lämna 

skriftligt samtycke. Även Bryman (2018) påtalar att grundläggande etiska frågor behandlar fri-

villighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. 

Rektorer och lärare informerades skriftligt via ett missivbrev där syfte och de forskningsetiska 

principerna framgick. Utöver detta informerades de även muntligt. Informanterna lämnade ett 

muntligt samtycke och de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst under pro-

cessen. 
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Det finns enligt Vetenskapsrådet (2017) också krav på anonymisering, där personerna behöver 

avidentifieras så att det inte ska gå att koppla ihop en viss person med ett visst svar. Vid tran-

skriberingarna avidentifierades informanterna och transkripten kodades med nummer för att 

följa kraven på anonymisering enligt Vetenskapsrådet. De krav på konfidentialitet och nyttjande 

som också finns följde vi upp genom att se till att vårt material inte sprids och enbart används i 

vårt arbete. Vi har skyddat personuppgifter enligt GDPR (codex.vr.se). 

Vid genomförandet av en studie ska, enligt Vetenskapsrådet (2017), objektivitet eftersträvas 

och informanter ska inte påverkas av de som genomför studien. Detta var viktigt att ha i åtanke 

vid genomförandet av intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) menar att etiska frågor är 

viktiga i intervjuforskning då kunskapen som kommer fram är beroende av den sociala relat-

ionen, det blir då en balansgång mellan att få fram viktig kunskap och etisk respekt för inter-

vjupersonernas integritet. De poängterar också att det råder en maktasymmetri mellan forskaren 

och undersökningspersonen, vilket vi hade i åtanke. 

4.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Inom all forskning finns kvalitetskriterier som behöver uppfyllas. Inom kvantitativ forskning 

används begreppen reliabilitet och validitet medan man i kvalitativa studier istället kan använda 

begreppen tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2018). Dessa begrepp syftar bland annat till 

huruvida resultatet avspeglar studiens syfte och frågeställning och hur studien har genomförts. 

En viktig del av detta är hur analysen genomförs, om resultaten blir trovärdiga och korrekta. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det finns en viss risk att tolkningen sker utifrån de 

aspekter som stöder forskarens egen uppfattning. 

Med validitet i en kvalitativ undersökning menar Kvale och Brinkmann (2014) att man i studien 

verkligen undersöker det man påstår sig undersöka. Det är inte bara slutprodukten utan hela 

processen som enligt dem ska valideras. När Larsson (2005) talar om kvalitet i kvalitativa stu-

dier presenterar han hur man kan titta på kvalitet i alla delar av en studie – presentation av 

perspektiv, förförståelse, etiska överväganden och resultat. 

Denna studie innefattar 12 stycken intervjuer och är för liten att dra några generella slutsatser 

ifrån. Vi vill undvika det som Göransson och Nilholm (2009) kallar för smygrepresentativitet, 

att urvalet i smyg används för att representera en större grupp. Det betyder att vi inte kommer 

att kunna göra anspråk på att uttala oss om vad lärare och speciallärare som yrkesgrupp har för 

erfarenheter av elever med matematikångest. 
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5 Resultat 

Tre huvudteman utkristalliserades under analysen av intervjumaterialet; upptäcka och identi-

fiera, bakomliggande förklaringar samt förebyggande och åtgärdande arbete. Under dessa 

huvudteman hittades flera underkategorier som ger djupare förklaringar till våra huvudteman. 

Informanterna har i texten fått varsitt nummer, från L1 till L12 där L står för lärare. Alla infor-

manter finns med i resultatet men en del citeras oftare än andra. Resultatdelen avslutas med en 

sammanfattande resultatanalys utifrån de teoretiska perspektiven innan den efterföljande dis-

kussionen. 

5.1 Upptäcka och identifiera 

Samtliga informanter har träffat på flertalet elever som ger uttryck för matematikångest. 

Lärarna var också samstämmiga i att detta gäller många elever och att det är ett vanligt problem. 

De underteman som utkristalliserades var uttryck för bristande självförtroende och kritiska 

situationer där matematikångesten visar sig. 

5.1.1 Uttryck för bristande självförtroende 

Informanterna beskrev verbala och fysiska uttryck för bristande självförtroende hos elever med 

matematikångest. Dessutom nämndes olika varianter av undvikande strategier. 

I många av de verbala uttrycken lägger eleverna skulden på sig själva. Uttrycken handlar om 

att de inte förstår eller att de är dumma i huvudet. Informanterna kunde se uppgivenhet när 

elever uttrycker att det inte är någon idé och att de redan i förväg tänker att det inte kommer 

att gå bra. ”De säger ganska direkt att, jag kan inte matte, jag är dålig, jag kommer att få F” 

(L9). 

Fysiska uttryck för bristande självförtroende kunde, enligt några informanter, handla om starka 

känslouttryck, som exempelvis gråt eller att lämna klassrummet. Flertalet av informanterna 

hade erfarenhet av elever som undvek matematik genom att utebli från lektionen, vara med på 

lektionen utan att göra något eller genom att göra annat. Ett annat sätt att undvika matematiken 

är att inte be om hjälp. 

Ja, det beror ju på om den är introvert eller extrovert. Antingen så blir det 

liksom full on gråt och liksom det här (lite skrikande): Jag kommer att få F, 

jag fattar ingenting, och det kan komma ganska tidigt tycker jag, redan vid en 

genomgång i början av ett arbetsområde kan det träda in att de får panik för 

att de vet att de måste kunna det här på provet liksom. Sen finns då den intro-

verta eleven som blir mer såhär: kanske inte dyker upp, kanske sitter och gör 

ingenting, hamnar på telefonen som de egentligen inte får ha men hämtar, och 
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att det är mer frånvaro som blir tydlig oavsett om de vistas i klassrummet eller 

väljer att inte komma, och det krävs så sjukt mycket för båda de här typerna 

av elever. (L6) 

Det bristande självförtroendet visade sig enligt flera informanter också genom att elever inte 

vågar prova att lösa uppgifter vilket resulterar i att de ofta blir sittande och inte får något gjort. 

Flera av informanterna talade om att eleverna får panik och att de ibland kan mer än vad de ger 

uttryck för men att ångesten tagit över och gör att de tror sig vara sämre än vad de faktiskt är. 

Att lyckas med matte är ju jättemycket självförtroende, att tro att man kan så 

att man vågar testa i alla fall, och de här eleverna gör ju inte ens det, alltså de 

vågar inte prova att lösa uppgifter. (L5) 

Många av informanterna hade flertalet elever i åtanke när de beskrev elever med matematik-

ångest. Några få informanter beskrev händelser runt enskilda elever där det har varit en tydlig 

problematik. En sådan händelse beskrevs av en informant som hade en elev i högstadiet med 

påtaglig matematikångest. Eleven kom inte in i klassrummet på matematiklektionerna och rea-

gerade starkt även då något matematiskt kom in i ett ämne som hemkunskap: ”… bara tänka på 

matte började hon gråta av liksom” (L7). 

5.1.2 Kritiska situationer 

För elever med matematikångest är vissa situationer värre än andra enligt informanterna. Dessa 

kritiska situationer yttrade sig på olika sätt i informanternas berättelser. Enligt flera informanter 

är det särskilt svårt vid provsituationer. Elever beskrevs inte kunna tillämpa sina kunskaper och 

blir sittande utan att göra något. Några informanter lyfte de nationella proven som extra stres-

sande för eleverna. Informanterna berättade att det är svårt för elever vid gemensamma genom-

gångar och att besvara frågor muntligt inför klassen. Enligt informanterna upplevs dessa elever 

ha en rädsla för att få frågor eftersom de inte vill visa vad de inte kan. Vid både provsituationer 

och genomgångar upplevs dessa elever enligt informanterna få någon slags panik som yttrar sig 

på olika sätt. 

Jag tror att en av de mest kritiska situationerna är ju prov, för många elever 

låser sig då de ser provet och så sitter de bara där och gör inget och får någon 

slags panik. (L2) 

Det ser bara helt tomt ut i blicken under genomgångar. Man får inte ögon-

kontakt, man ser att de inte vill vara där. För att inte tala om rädslan för att få 

en fråga, eller paniken som lyser i ögonen då. (L5) 
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5.2 Bakomliggande förklaringar 

Samtliga informanter nämnde flera olika orsaker som samspelar till att matematikångest bryter 

ut – upplevelser av misslyckanden, orsaker inom det ämnesdidaktiska området samt sociala 

relationer. Misslyckanden grundas, enligt informanterna till stor del under tidigare skolår, vilket 

gav två underteman – bristande grunder och dålig undervisning. Inom det ämnesdidaktiska om-

rådet framkom fyra underteman – traditionell undervisning, prov och bedömning, brytpunkt 

och matematiken som ämne. Inom sociala relationer hittades tre underteman – föräldrars på-

verkan, klassrumsklimatet och samhällets syn på matematiken. 

5.2.1 Misslyckanden 

Samtliga informanter tog upp misslyckanden som en orsak till elevers matematikångest. Elever 

har misslyckats många gånger, under många år, och är vana att misslyckas. Några informanter 

talade om en negativ spiral, eller en ond cirkel, och att eleverna har stämplat sig själva och blivit 

stämplade av skolan som dumma. Denna stämpling blir som en skyddsmekanism för eleven. 

Och det blir en form av skyddsmekanism nästan, att de har lite ångest inför 

det och sen har de byggt upp en bild av att de är dåliga. Så går det dåligt så 

gör det ingenting för de har redan självbilden att de är dåliga … det blir en 

negativ spiral som ledder till att de misslyckas, fastän man skulle kunna klara 

det. (L9) 

Många informanter påtalade att flera av eleverna med matematikångest saknar grunder i mate-

matiken och har en bristande taluppfattning. Olika förklaringar till detta är för stort omfång i 

matematiken med för snabb progression så att det inte läggs tillräckligt med tid på grunderna 

och för lite arbete med konkret material. 

Sen kan det vara elever som utvecklat matematikångest från lågstadiet, kan 

vara barn som gått i svenska skolan hela tiden och när man sorterar lite kan 

det ha varit rörigt. De har inte lärt sig det grundläggande, den grundläggande 

taluppfattningsräkningen, och då är man, ja man är ju inte körd men man 

ligger ju efter. (L3) 

”Ibland tror jag att det kan ha bottnat i att de faktiskt har haft usel undervisning i skolan” (L3). 

Några informanter såg dålig undervisning som en förklaring till problem som grundlagts 

tidigt, där avsaknad av duktiga matematiklärare under de tidiga skolåren kan vara bidragande. 

Informanterna trodde också att elever inte har fått tillräcklig med hjälp, exempelvis med 

särskilda insatser. 

Sen tror jag att i alla fall på lågstadiet är det för många lärare som inte gillar 

matematik. Är nästan helt övertygad om det. Skulle man sätta dit riktigt bra 
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mattelärare tidigt, som gillar ämnet, jag tror att många som blev lågstadie-

lärare fick matten på köpet, ett nödvändigt ont. (L1) 

5.2.2 Ämnesdidaktiska aspekter 

Informanterna lyfte flera olika aspekter som återfinns inom det ämnesdidaktiska området. Det 

gick att urskilja underteman som handlar om traditionell undervisning som bedrivs inom mate-

matikämnet, hur prov och bedömning påverkar elever, faktorer som upplevs ge en brytpunkt 

samt hur matematiken är som ämne. 

Undervisning i matematik som bedrivs på traditionellt sätt med genomgångar, individuell räk-

ning i bok och prov för bedömning såg några informanter som bidragande orsak till att elever 

utvecklar matematikångest. En av informanterna skiljde sig från de övriga i detta avseende ge-

nom upplevelsen att undervisningen idag är mycket mer varierad än vad den var förr, men att 

elever trots det visar sämre resultat. 

Och i matten så känns det som att, jag vet inte, det är väl inte det ämne som 

känns innovativast här … Det spelar ju ingen roll om det är nivå ett eller, 

svårighetsgraden om arbetssättet är: läsa en liten ruta, svara på frågan, försöka 

göra uppgifterna, läsa en ruta och göra uppgifterna, kanske lyssna på en ge-

nomgång. Om du inte gör det på något annat sätt så har du ändå inte differen-

tierat det. (L10) 

Prov som anses utgöra grund för bedömning och betygssättning skapar stress för elever enligt 

flera informanter och runt de nationella proven är det extra påtagligt. Flera informanter talade 

om elevers stress över att få betyget F. En informant trodde att det nya betygssystemet, där man 

blir mer tydligt underkänd än tidigare, påverkar dessa elever negativt. 

De tänker att det är provet som avgör vad jag får för betyg och det sker två 

gånger per termin och det är det som gäller och att mycket kommer därifrån. 

Matematikångesten, ja, jag tycker att den är starkt kopplad till just vanliga 

prov och att, ja, det är ju ett problem ... men att jag tror att mycket av den här 

ångesten kommer av kulturen i matte, både hur undervisningen är upplagd 

och hur man pratar om matte, men också de traditionella proven. (L6) 

De nationella proven, många blir så stressade, sen är det kanske också vi som 

påverkar genom hur vi pratar även om man vill undvika det, det är jättesvårt, 

de där eleverna som ligger på gränsen då är det avgörande om de klarar det 

nationella eller inte. Man stressar dem genom att prata om det. (L2) 

Hälften av informanterna nämnde att det verkar finnas en brytpunkt i matematiken, då den går 

ifrån att upplevas som rolig till att bli svår och tråkig. Informanterna identifierade några olika 

orsaker och tidpunkter till denna brytpunkt. Några nämnde skiftet mellan lågstadiet och mel-

lanstadiet och några skiftet mellan mellanstadiet och högstadiet. Orsakerna till brytpunkten som 
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informanterna tar upp är exempelvis att eleverna börjar skriva mer och har en annan typ av 

läroböcker, att konkret material i matematikundervisningen minskar och att matematiken plöts-

ligt upplevs som svårare än tidigare och eleverna då inte känner sig lika duktiga. 

Det finns ju en del som märker att det blir stor skillnad i svårighet när man 

kommer upp i mellan. Och då kan ju låsningarna börja då för att de känner 

att de inte alls är lika duktiga som de var /…/ då blir de jätteoroliga och jät-

teosäkra och provar inte ens. (L11) 

Det har funkat sådär men utan att ha befäst någonting, utan att ha riktig koll 

på hälften/dubbelt, taluppfattning, ingenting och så helt plötsligt ska man få 

ett betyg och det blir nationella prov. Och då havererar allting. (L12) 

Flera informanter diskuterade att ångest inte finns kopplat till något annat ämne på samma sätt 

som matematikångest, och såg att det också beror på att matematiken skiljer sig från andra 

ämnen på flera sätt. Att matematiken uppfattas som svart eller vit med så många möjligheter att 

göra fel kan påverka elever negativt genom att de upplever att de misslyckas, enligt flera av 

informanterna. Matematiken är, enligt flera informanter ett komplext ämne som kräver mycket 

av eleverna. 

... och då nämnde han att han tyckte att det var svårast just när det var matte, 

att om man blir stressad och det låser sig, jag tänkte att, det kanske är det som 

gör att man pratar om matteångest, att om det låser sig blir det så tydligt i 

matte, man kommer verkligen inte vidare. Är det ett SO-prov, och du har 

glömt bort det där som du tänkte att du skulle beskriva så kan du svamla lite 

runt omkring. (L10) 

5.2.3 Sociala relationer 

Relationer är viktiga och har stor inverkan på uppkomsten av matematikängslan enligt våra 

informanter, såsom föräldrars roll, klassrumsklimat och samhällets syn på matematik. 

Relationen mellan elever och deras föräldrar, en faktor som delvis ligger utanför skolans värld, 

påtalades av flertalet informanter som en möjlig orsak till att bygga på matematikångest hos 

elever, där föräldrars negativa inställning till matematik och deras egen förmåga i matematik 

kan påverka vad de överför till sina barn. Det är många informanter som har hört föräldrar säga 

att eftersom de själva eller deras släkt är dålig på matte är det nästan självklart att även deras 

barn är det. 

När föräldrarna säger att jag kan ingen matte, jag kunde ingenting i matte när 

jag gick i skolan. Det har smittat hemifrån. Ja, elever med matematikångest, 

det är mycket hemifrån. (L3) 
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Informanterna var samstämmiga i att relationer i klassrummet är viktiga och några tog upp 

brister i klassrumsrelationer som en bidragande orsak till att matematikångest uppstår. Bidra-

gande orsaker i klassrumsrelationer är exempelvis den tävlingsinstinkt som kan få elever att 

jämföra sig med andra samt rädsla för att få kommentarer från andra elever. 

Klassrumsklimatet ska vara så att det är ok att säga fel, att inte kunna. Men 

så ser det ju inte alltid ut. Jag fattar verkligen att man som tonåring kan tycka 

att det är hemskt att prata i klassrummet om man får kommentarer och blickar 

och suckar. Om man då dessutom inte kan och blir sedd som dum, klart att 

man får ångest och hatar matte då. (L5) 

Samhällets syn på matematik och hur man pratar om matematik är något som flera informanter 

tog upp som bidragande orsak till matematikångest. Det handlade till exempel om att det är ett 

finare ämne som smarta behärskar, att det finns en tradition av att matematik ska vara svårt och 

att det ställs höga krav. 

Det är kanske lättare att utveckla matteångest än svenskaångest för att ingen 

säger så här: nämen, du behöver inte lära dig att prata, och det är bara de som 

är jättesmarta som kan prata och läsa och skriva. Nämen, det vill man att alla 

kan, men matte, det, det kan man hoppa. (L7) 

5.3 Förebyggande och åtgärdande arbete 

Under förebyggande och åtgärdande arbete hittades två underteman – bygga upp självför-

troende och individuella insatser. Förstnämnda undertema innefattar både stödjande arbetssätt 

och anpassningar samt relationsfrämjande arbete. 

5.3.1 Bygga upp självförtroende 

Oavsett metoder i undervisningen var alla informanter överens om hur viktigt det är att dessa 

elever får bygga upp sitt självförtroende och känna att de lyckas. ”Självkänslan är jätteviktig 

och den kan man bara bygga genom att låta dem lyckas” (L2). 

Detta kan man då göra på flera av de sätt som presenteras nedan. Även här var undervisningen 

av central betydelse hos alla informanter med ett fokus på stödjande arbetssätt och 

anpassningar. Ett annat undertema som lyftes av samtliga informanter var vikten av goda 

relationer, framförallt mellan lärare-elev men också eleverna sinsemellan. När det gäller 

åtgärdande arbete kunde det urskiljas några insatser på individnivå vilket då placeras i ett eget 

undertema. 

Stödjande arbetssätt och anpassningar är viktiga, enligt nästan alla informanter, för att eleverna 

ska känna att de lyckas. Exempel på stödjande arbetssätt enligt några informanter är anpassning 
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av nivå och avgränsning av arbetsuppgifter och prov för att det ska bli konkret för eleven vad 

den lärt sig. Avgränsning av prov kan, enligt några informanter, ske genom att ha ett prov som 

bara testar E-nivån i betygsskalan och arbeta med problemlösningsuppgifter vid andra tillfällen. 

Där kan det vara bra att göra bara en E-del på ett prov. Nu gör vi de här 

uppgifterna, och sedan, att inte ha de här svåra talen i samma, utan ge dem 

utöver sedan … ja, för då kan man känna: åh, det här gick bra, och sedan kan 

man avvakta med den här, problemlösningsuppgifterna behöver man inte ens 

ha prov på. De kan man ta i andra situationer och inte behöver kalla prov. 

(L8) 

Några informanter tog upp vikten av att avdramatisera gemensamt arbete och provtillfällen. En 

informant talade om vikten att inte fokusera på hur många uppgifter eleven gjort utan på att 

man faktiskt har utvecklats i någonting. En annan informant ansåg däremot att man ska be-

römma arbetsinsatsen istället för prestationen. Båda var dock samstämmiga i att det är viktigt 

med beröm och att hitta det som är bra. Andra stödjande arbetssätt och anpassningar som några 

informanter lyfte var användande av praktiskt material. 

Det kan underlätta att köra sådana här bikupor, att de först får prata i små-

grupper och sedan lyfter man hela frågan i helklass, för då avdramatiserar det 

frågan. (L9) 

Man kan avgränsa till en viss del och göra det tydligt, nu lär jag mig det här 

… och vi kan hålla på med det tills eleven känner att; jag vill inte hålla på 

med det här mer för jag kan det. … lite positivt beröm där, för det är så viktigt 

att de fattar att jag har lärt mig något … det är inte intressant hur många upp-

gifter man har gjort utan att man faktiskt har utvecklats i någonting, stort som 

litet. (L3) 

Flera informanter uttryckte att relationer är viktiga att arbeta med, både förebyggande och åt-

gärdande. De tog upp elevens behov av att bli sedd, lyssnad på och förstådd av läraren men 

även lärarens roll som den som motiverar, peppar och litar på att eleven kan utvecklas. 

Först måste man bygga en relation, sen kan man börja göra jobbet. Så relat-

ioner är viktiga förstås. De behöver känna sig trygga och att man faktiskt vill 

dem väl, sen kan man ta tag i matten. (L5) 

Många av de här eleverna med matteångest är så rädda att svara fel … Nyck-

eln är att jag visar att jag litar på att det går att utvecklas, att jag tror på dem, 

att det inte är så farligt att det inte blev det svar som vi hade tänkt oss. (L3) 

När det gäller relation eleverna emellan nämnde flera informanter att elever med matematik-

ångest tycker att det är jobbigt att behöva uttala sig och är rädda att behöva prata inför klassen. 

Några sätt att arbeta med klassrumsklimatet, enligt informanterna, är att vara tydlig med att det 
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inte är fel att visa okunskap, och att lyfta elever inför de andra genom att förbereda dem på att 

svara på någon fråga som de vet att de kan. 

För att hjälpa dessa elever med matteångest gör jag ibland så att jag ser till 

att andra elever som man har en bra relation till kan bjuda på att de inte kan 

så att man har byggt upp ett sådant klassrumsklimat. Man kan inte bara jobba 

med eleven med matematikångest utan man måste jobba med gruppen. Det 

är ju mycket med relationer, trygg miljö, lugnt klassrum, det måste vara 

arbetsro så att eleven har en chans att slappna av när den är på lektionen. (L3) 

För att komma åt problemet med att föräldrars inställning till matematik påverkar barnen lyfter 

några av informanterna att de rekommenderar att inte arbeta med matematiken hemma. 

5.3.2 Individuella insatser 

Förutom att bygga upp självförtroende tog de flesta informanter upp insatser som riktas mer 

specifikt mot individen när matematikångest har uppstått. Några menade att elever kan behöva 

hjälp utanför klassrummet från speciallärare eller att få arbeta i en mindre undervisningsgrupp. 

Några informanter lyfte även att vissa elever behöver hjälp från annan profession, exempelvis 

kurator eller psykolog. 

… så slipper man också den här stressen av andra elever som sitter runt om-

kring och jobbar på och är långt före, och när det behövs enskilda instrukt-

ioner och genomgångar, då behövs det hjälp utifrån. (L8) 

Då måste man ju hitta den eleven på något vis … hur hen lär sig, och gå 

tillbaka och försöka återuppbygga … det är ju nästan bara en till en eller spe-

cialundervisning, och satsa stenhårt så de snabbt kommer på banan igen på 

något vis, så de inte blir hemmasittare … bra kartläggning är väl det bästa för 

att ringa in var problemen ligger, och sedan mycket insatser. (L12) 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visade vårt resultat att alla informanter hade erfarenhet av matematik-

ångest hos elever, och en samstämmighet i att matematikångest är ett vanligt problem som 

drabbar många elever. Det rådde även en samsyn i att dessa elever ger uttryck för dåligt själv-

förtroende, vilket lärare kunde identifiera på olika sätt. Några kritiska situationer påtalades av 

informanterna där matematikångesten märks tydligt hos eleverna. Resultatet visade en enighet 

kring att matematikångesten byggts upp av misslyckanden på vägen genom skolan. Dessa miss-

lyckanden beror till största del enligt informanterna på en mängd olika undervisningsrelaterade 

faktorer. Även sociala relationer ansågs vara en orsak till att matematikångest uppstår. Före-

byggande och åtgärdande arbete som informanterna tog upp var till övervägande del inriktade 

på att elevens självförtroende ska byggas upp genom att eleven ska få känna att den lyckas. 
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Detta kan då göras genom stödjande arbetssätt och anpassningar inom undervisningen samt 

genom lärarens roll som motiverande och stöttande. En del åtgärdande arbete på individnivå 

framkom också. 

5.5 Resultatanalys 

Individperspektivet jämställs med det kategoriska (Ahlberg, 2013), och i identifieringen av 

matematikångest var det i studien eleven som kategoriserades som bärare av problemet. 

Beskrivningar av hur matematikångest tar sig uttryck i form av bristande självförtroende anty-

der att lärarna här har ett individperspektiv, då individperspektivet bland annat bygger på 

psykologiska förklaringsmodeller (jämför Ahlberg, 2013; Emanuelsson et al. 2001). Bakom-

liggande faktorer till matematikångest hittades i den omgivande miljön, såsom undervisningen 

och sociala relationer. Detta antyder att lärarna här har ett relationellt perspektiv, där orsaker 

hittas i kraven från omgivningen och tar sina grunder bland annat från pedagogik (Ahlberg, 

2013). Från identifieringen av matematikångest till bakomliggande förklaringar syns en för-

skjutning hos lärarna från individperspektiv till ett mer relationellt perspektiv. Även i det före-

byggande och åtgärdande arbetet lyftes faktorer som kan belysas med det relationella perspek-

tivet, såsom lärarens roll och anpassningar i undervisningen. I vissa fall, när matematikångesten 

är stor krävs, enligt lärarna, åtgärder på som tyder på ett individperspektiv. Här syns en för-

skjutning tillbaka till det kategoriska perspektivet, med åtgärder på individnivå. Vi har sett att 

båda perspektiven finns med hos varje lärare; inget perspektiv står ensamt i lärarnas beskriv-

ningar. Det stämmer väl överens med Sjöberg (2006) som menar att problemområdet med 

matematiksvårigheter inte kan förklaras endast med det ena av dessa perspektiv. 

Lärarna i studien lägger stor vikt vid stödjande arbetssätt och anpassningar, men även relationen 

mellan lärare och elev för att förebygga och åtgärda matematikångest. Alla tre parter i den di-

daktiska triangeln (Hansson, 2012; Håkansson & Sundberg, 2012) går att se i deras beskriv-

ningar. Även när hinder i lärandet i form av matematikångest diskuteras syns den didaktiska 

triangelns tre parter där tilltro till sitt lärande inte har kunnat byggas på grund av hur under-

visningen med innehåll och metoder samt lärarens kompetens och ledarskap har varit (jämför 

Hansson, 2012). Lärarna såg alla parter i triangeln som viktiga och att de samverkar och 

interagerar med varandra (jämför Hansson, 2012; Håkansson & Sundberg, 2012). 
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6 Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att få en fördjupad kunskap om och förståelse av lärares 

upplevelser och erfarenheter av att undervisa elever i år 4-9 som har utvecklat eller riskerar att 

utveckla matematikångest. Diskussion om studiens metod, genomförande och tillförlitlighet 

återfinns i metoddiskussionen. Diskussion kring studiens resultat med kopplingar till forskning, 

teorier samt syfte och frågeställningar förevisas i resultatdiskussionen. Avslutningsvis 

presenteras slutsatser och reflektioner samt förslag på framtida forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

I studien användes en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer som metod, 

vilket gjorde det möjligt för oss att få fatt i lärares erfarenheter (jämför Kvale & Brinkmann, 

2014). 

En intervjuguide med utgångspunkt från frågeställningarna och möjlighet att ställa upp-

följningsfrågor användes (jämför Bryman, 2018). Eftersom vi delade upp intervjuerna och 

genomförde intervjuerna på egen hand var intervjuguiden bra som ram så att intervjuerna kunde 

bli så lika som möjligt till innehåll oavsett vem av oss som ledde intervjun. Kvale och Brink-

mann (2014) skriver att ”intervjuaren är det viktigaste forskningsverktyget i en intervjuunder-

sökning” (s.207) och en svaghet med intervjuer som metod kan vara att intervjuaren inte har en 

vana att genomföra intervjuer. Vi var nybörjare då det gäller att genomföra intervjuer och 

märkte båda två av att de senare intervjuerna löpte på smidigare än de första. För att vara mer 

bekväma i rollen som intervjuare även i de första intervjuerna hade vi kunnat genomföra pilot-

intervjuer (jämför Bryman, 2018), vilket vi valde bort på grund av upplevelsen av att tiden inte 

räckte till. Trots att vi på grund av det inte kan garantera kvaliteten i våra intervjuer har de gett 

ett samstämmigt material från informanterna. Samstämmigheten skulle kunna bero på att det 

har använts ett bekvämlighetsurval och inte ett urval byggt på maximal variation (jämför 

Creswell & Poth, 2018). Samstämmigheten i materialet skulle också kunna bero på att ledande 

frågor har använts, även om detta har försökt undvikas. Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar 

det faktum att ledande frågor har varit det som diskuterats mest när det gäller intervjukvalitet, 

men de menar att det viktigaste är att se vart frågorna leder och om det ger ny kunskap. Eftersom 

frågeställningarna undersöker erfarenheter och lärares uppfattningar och inte undersöker vad 

lärarna faktiskt gör, tror vi att vi har fått ärliga diskussioner och inte bara fått lärarna att svara 

vad de tror att vi vill att de ska svara. Den semistrukturerade intervjun är flexibel (Bryman, 

2018) vilket ger intervjupersonen stort utrymme, som då kan leda till variation i intervjuerna. 
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Detta kan ha bidragit till att intervjuerna tagit sig olika uttryck och blivit olika till innehåll. Vid 

vissa av intervjuerna hade det möjligtvis varit bra att ställa mer detaljerade frågor och vid andra 

berättade informanten i stället mycket på egen hand. Detta skulle också kunna bero på att 

intervjupersonerna skiljer sig åt (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Av materialet gjordes analys där utmaningen, precis som forskare menar (Bryman, 2018; 

Creswell & Poth, 2018; Fejes & Thornberg, 2015), var att få fram mening ur den stora mängden 

data. Det har varit en process som utvecklades under tiden och vi hoppas att resultatet som vi 

presenterar återger kärnan i informanternas berättelser. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

det finns en viss risk att tolkningen sker utifrån de aspekter som stöder forskarens egen upp-

fattning och Larsson (2005) att förförståelsen hos forskaren påverkar tolkningen. Larsson 

menar att ett kvalitetskrav är att öppet redovisa den egna förförståelsen. Vår förförståelse är 

baserad på många års erfarenhet av att arbeta som lärare och den teoretiska kunskap om ämnet 

som inhämtats under speciallärarutbildningen. Tolkningar kan ha gjorts utifrån egna upp-

fattningar men vi tror att det har undvikits då vi arbetat mycket med analysen, gjort flera olika 

varianter och suttit tillsammans och diskuterat. Vi anser att resultatet är presenterat på ett till-

förlitligt sätt, vilket är en del av hela studiens tillförlitlighet (se Bryman, 2018). Däremot är det 

inte generaliserbart då undersökningen endast innefattar 12 personer (jämför Göransson & Nil-

holm, 2009). Samstämmigheten i resultatet skulle emellertid kunna ge en vägledning om hur 

det skulle kunna se ut i en större undersökning. Förhoppningen är att det som framkommit i vår 

studie utan att vara generaliserbart ändå kan vara användbart i att öka kunskapen om mate-

matikångest hos elever. 

6.2 Resultatdiskussion 

I denna del presenteras resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar samt de teman som 

framkom relaterat till tidigare forskning. 

6.2.1 Uttryck för matematikångest 

Studien visar att elever med matematikångest uttrycker bristande självförtroende. Vi har sett att 

forskare såsom Ahmed et al. (2012) menar att det finns en relation mellan självförtroende och 

matematikångest. I Karlsson studie (2019) sa både eleverna med matematikängslan att de är 

osäkra på sig själva och deras lärare att dessa elever har lågt självförtroende. En följd av det 

bristande självförtroendet och matematikångesten som lyfts i studien är att dessa elever på olika 

sätt undviker att arbeta med matematik. Att undvikande av matematik är en vanlig konsekvens 

av matematikångest syns i forskning och undvikandet leder till att den matematiska prestationen 
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försämras då mindre inlärning sker (Ashcraft, 2002; Beilock & Maloney, 2015; Wadlington & 

Wadlington, 2008). Denna minskade inlärning kan i sin tur leda till att eleverna fortsätter att 

hamna efter, det sker en gradvis utslagning som ökar med åldern och att detta kan ge livslånga 

konsekvenser (Engström, 2015; Geary, 2103; Häggblom, 2000). I studien syns en samstäm-

mighet om att prov är en av de situationer som, tillsammans med att besvara frågor muntligt 

inför klassen, anses vara värst. Det förstnämnda hittas i forskning som visar att prov ger stress 

och ångest hos elever (Sjöberg, 2006) och att matematikångest framförallt väcks av prov och 

tester (Ashcraft & Moore, 2009). Det sistnämnda känns igen från Ashcraft och Moore (2009) 

som menar att en riskfaktor för matematikångest är att få negativ feedback inför klassen, och 

Karlsson (2019) menar att ängslan uppstår vid redovisningar av kunskaper i sociala situationer. 

I studien beskrivs av flera att eleverna ibland kan mer än vad de ger uttryck för, men att ångesten 

tagit över och gjort att de tror sig vara sämre än vad de faktiskt är. Detta påtalas även i forskning 

som visar att matematikångest gör att oron i sig tar uppmärksamheten från matematiken, så att 

dessa personer presterar sämre än vad de har faktisk förmåga till (Ashcraft, 2002; Beilock & 

Maloney, 2015) och att det framförallt är arbetsminnet som påverkas (Ashcraft, 2002; Ashcraft 

& Kirk, 2001; Ashcraft & Moore, 2009; Beilock & Maloney, 2015). Vid identifieringen av 

matematikångest syntes ett individperspektiv hos studiens informanter (jämför Ahlberg, 2013). 

Själva begreppet matematikångest är i sig en kategorisering, vilket skulle kunna förklara denna 

kategorisering av eleven som bärare av problemet. 

6.2.2 Bidragande orsaker till matematikångest 

Studien visar en tydlighet kring elevers känsla av att misslyckas som en bakomliggande orsak 

till uppkomsten av matematikångest. Många av dessa misslyckanden kopplas i studien till 

undervisningsrelaterade faktorer. Forskning visar att orsaker till matematikångest kan vara brist 

på självförtroende vilket i sin tur orsakats av misslyckanden i klassrummet, rädsla för miss-

lyckande och vilken typ av undervisning som används (Finlayson, 2014). Att matematiken kan 

upplevas som aggressiv eller svartvit i studien, där många elever ständigt misslyckas när de 

svarar fel på uppgifter, ligger i linje med forskning som visar att matematikångest kan utvecklas 

i situationer med höga krav på korrekthet eller där arbetet med förklaringar brister (Ashcraft, 

2002; Tobias, 1991). I studien nämns en negativ spiral, en ond cirkel av misslyckanden, som 

eleverna blir vana vid och som gör att de stämplar sig själva och blir stämplade av skolan som 

dumma. Den negativa spiralen finns med i forskning om matematikångest där Foley et al. 

(2017) hävdar att matematikångesten är dubbelriktad, att matematikångesten försämrar elevens 

förmågor i matematik och att matematikångesten utvecklas som ett svar på tidigare svårigheter 
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i matematik och Ahmed et al. (2012) har sett en ömsesidig relation mellan matematikångest 

och självförtroende, som kan leda till en positiv eller en negativ spiral. Studien visar på bris-

tande grunder i matematik och bristfällig talluppfattning som troliga förklaringar till upp-

komsten av matematikångest. Beilock och Maloney (2015) ser att matematikångest grundas i 

tidig ålder och att om eleven har svårighet med grundkunskaperna kan det leda till undvikande 

och rädsla. Låg förmåga i matematik är en riskfaktor för matematikångest (Ashcraft & Moore, 

2009). 

En bakomliggande förklaring som lyfts är traditionell undervisning med genomgång följt av 

eget räknande och där eleverna får göra matematikprov några gånger per termin. Där är det 

intressant att jämföra med Newstead (1998) och Tobias (1991) som visar att matematikångest 

är vanligare hos elever som fått en undervisning med genomgång följt av eget räknande jämfört 

med de som har samtalat mer runt problemlösning. Samtidigt menar Ashcraft och Moore (2009) 

att negativ feedback från lärare och klasskamrater är en riskfaktor, något som skulle kunna 

påverka lärare att undvika gemensamt arbete eller arbete i mindre grupper med problemlösning 

utan i stället fokusera mer på korta genomgångar och eget räknande. 

Sociala relationer kan påverka risken att utveckla matematikångest enligt studien. Det som 

framkommer är relationen mellan elev och lärare samt den påverkan som föräldrar med en ne-

gativ inställning till sin egen förmåga i matematik kan ha på elevens uppfattning om sin för-

måga. Forskning visar att det framförallt är föräldrar och lärare som är de sociala faktorer som 

ökar risken för matematikångest hos elever (jämför Beilock et al., 2010; Foley et al., 2017; 

Maloney et al., 2015; Soni & Kumari, 2015). 

Studien visar på flera olika orsaker som kan påverka uppkomsten av matematikångest. I den 

genomgång av forskningsläget som gjordes inför den här studien ser vi många olika sam-

verkande förklaringar till matematikångest (Ashcraft & Moore, 2009; Beilock & Maloney, 

2015; Finlayson, 2014; med flera). De orsaker som studien visar på tyder på ett relationellt 

perspektiv hos lärarna (jämför Ahlberg, 2013) och antyder en medvetenhet om parterna i den 

didaktiska triangeln (jämför Hansson, 2012). 

6.2.3 Förebygga och motverka matematikångest 

En av de viktigaste faktorerna som lyftes fram i studien är att elever med matematikångest 

behöver få känna att de lyckas och på så sätt bygga upp självförtroendet. Detta resonemang 

känns igen från Ahmed et al. (2012) då de menar att det finns en ömsesidig relation mellan 

självförtroende och matematikångest och visar på den negativa respektive positiva spiralen. 
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Ett tillåtande klimat i klassrummet, både i det förebyggande och det motverkande arbetet kring 

matematikångest, är viktigt enligt studien. Detta påtalas i forskningen (Samuelsson & Lawrot, 

2009; Wadlington & Wadlington, 2008) som menar att det är viktigt med ett positivt och til-

låtande klassrumsklimat där läraren uppmuntrar samarbete snarare än konkurrens. För att 

minska risken för att föräldrars negativa inställning förstärker barnens matematikångest lyftes 

i studien att inte arbeta med matematiken hemma, vilket också påvisas i forskning (Maloney et 

al., 2015). 

Relationen mellan lärare och elev framstår som viktig i studien; läraren ska vara engagerad och 

ha förmåga att peppa och motivera, och eleven behöver känna tillit till läraren. Lärarens viktiga 

roll påtalas av Opheim (2018) som menar att läraren ska visa sitt engagemang. Utöver detta 

framkommer i studien att ett steg i att få eleverna att känna att de lyckas är att konkretisera vad 

den lärt sig och ge positiv feedback på det eleven utvecklat sig i samt att avgränsa det man 

arbetar med. Just detta med att tydliggöra framsteg, berömma och uppmuntra tas upp av Wad-

lington och Wadlington (2008) vilka menar att läraren bör uppmuntra och hjälpa eleven att bli 

expert inom något område för att på så sätt skapa goda cirklar. Här syns vikten av lärarens 

kompetens i organisation av undervisningen och ledarskap för elevens utveckling och tilltro till 

sitt lärande vilket direkt kan kopplas till den didaktiska triangeln (Hansson, 2012), samt återigen 

ett relationellt perspektiv hos lärarna (jämför Ahlberg, 2013). 

Forskare (Hembree, 1990; Beilock & Maloney, 2015; Furner & Berman, 2003; Lyons & 

Beilock, 2011; Maloney & Beilock, 2012) menar att eleverna med utvecklad matematikångest 

behöver övervinna och kontrollera de negativa känslorna, exempelvis med olika psykologiska 

tekniker, innan de ska träna på matematiken. Detta är mer effektivt än att först börja med 

matematiken. Inte så många av våra informanter verkar känna till detta utan föreslår till största 

del åtgärder relaterade till matematiken och undervisningen. Några av informanterna lyfter dock 

att dessa elever kan behöva hjälp från psykolog eller kurator. 

6.3 Avslutande reflektioner och slutsats 

Vi anser att vi har fått våra frågeställningar besvarade och därmed är studiens syfte uppfyllt. Vi 

har sett att det relationella och det kategoriska perspektivet finns bredvid varandra och kan 

komplettera varandra i synen på hinder i matematiklärandet såsom matematikångest (jämför 

Sjöberg, 2006). Studiens lärare har också en medvetenhet om samverkan och interaktion mellan 

lärare-elev-matematikundervisning både i uppkomsten av och i det förebyggande arbetet kring 

matematikångest. Detta har vi kunnat koppla till den didaktiska triangeln och dess tre parter. 
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Vi har sett en samstämmighet hos lärarna som också överensstämmer mycket med forskningen. 

Det tyder på att lärarna har kunskap om ämnet vilket är ett viktigt första steg för att komma åt 

problematiken med matematikångest (jämför Finlayson, 2014; Samuelsson & Lawrot, 2009). 

De lärare vi har med i studien undervisar år 4 – 9, men kunskapen behöver finnas även under 

tidigare skolår. Risken att utveckla matematikångest påverkas av förutsättningar och händelser 

under de tidiga skolåren. 

Av vikt är lärares medvetenhet om hur stor roll självförtroendet har, både för uppkomsten av 

matematikångest och för att lyckas i matematikundervisningen. Forskning har visat att det finns 

ett samband mellan självförtroende och prestationer i matematik (Linnanmäki, 2003) och i 

synnerhet självförtroende och matematikångest (Ahmed et al., 2012; Samuelsson & Lawrot, 

2009). De misslyckanden som bidragit till uppkomsten av matematikångest har till stor del skett 

inom ramarna för undervisningen och kan enligt studien kopplas till bland annat prov och betyg. 

När matematiken är sådan att den upplevs som svart eller vit och rätt eller fel kanske det inte är 

optimalt med bedömning i form av prov, där det ju visar sig att många elever med matematik-

ångest tycker att det är extra jobbigt. Detta är också delar av den traditionella undervisning som 

beskrivs som en riskfaktor både i studien och i forskning (Newstead, 1998; Tobias, 1991). Sam-

tidigt menar Engström (2015) och Sjöberg (2006) att strukturella och sociala orsaker, såsom 

bristfällig undervisning eller mer psykologiska, såsom bristande motivation, kan ge hinder hos 

eleven. Det är ett komplext fenomen och det handlar om mer än bara relationen mellan eleven 

och matematiken (Engström, 2015). Lunde (2010) uttrycker det som att man bör se hela eleven. 

Sammantaget ger det en bild av matematikundervisning som en komplex företeelse som kräver 

kunskap inom många områden, inte bara ämneskunskaper och didaktiska och pedagogiska kun-

skaper. Komplexiteten matematikundervisningen borde verkligen lyftas i lärarutbildningen så 

att det når ut i alla klassrum. För att lyckas med god matematikundervisning för alla elever 

behövs välutbildade och medvetna matematiklärare, i alla årskurser. Här blir också special-

lärarens roll viktig, både i att föra ut kunskaper om matematikångest och vikten av god under-

visning i det förebyggande arbetet, men även för att kunna bidra med tidiga insatser för att fånga 

upp och se till att problemet inte växer sig större enligt den negativa spiralen och gradvisa ut-

slagningen som diskuterats. Det är av vikt att både lärare och speciallärare har kunskaper om 

matematikångest och kan se när matematikångesten är så stor att det behövs annan profession 

för att hjälpa och åtgärda. 

Det är inte lätt för lärarkåren att påverka samhällets syn på matematiken, vilket i studien visades 

som att det finns en syn på matematiken som svår och jobbig. Det skolan kan påverka är hur 
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undervisningen bedrivs. Om eleverna får en god undervisning och kan bygga upp ett själv-

förtroende kan den positiva spiralen på sikt vara med och påverka synen på matematiken som 

ämne. Då föräldrars inställning till matematiken även är en påverkansfaktor ser vi vikten av att 

skolan inte bara arbetar med eleven utan även med föräldrarna. Detta kan göras på föräldra-

möten och utvecklingssamtal men även vid enskilda samtal med föräldrar. 

6.3.1 Förslag på framtida forskning 

Tanken med studien i ett begynnande skede var att undersöka hur elever med matematikångest 

upplever sin matematikundervisning och vad de kan se för orsaker till sin matematikångest. Vi 

var också nyfikna på om de själva kunde sätta ord på när under deras skolgång som den mate-

matikångest de upplever började. Eftersom det åldersspann vi tänkte oss, elever i årskurs 4 – 9, 

består av barn i åldrarna 9 – 16 år och eftersom ämnet högts troligt är känslomässigt jobbigt för 

dem, rekommenderades vi att inte gå vidare med den sortens studie. Men vi är fortfarande ny-

fikna på elevernas egna upplevelser. Om man istället för elever i grundskolan riktar sig mot 

elever i gymnasieåldern, som ganska nyss har befunnit sig i grundskolan skulle studien vara 

mer etiskt försvarbar. Dessutom har dessa elever lämnat grundskolan bakom sig, och kanske 

kan de se lite mer objektivt på den matematikundervisning som de tidigare genomgått. Det vore 

intressant att ta reda på vad de ser som orsaker till sin matematikångest och om de kan avgöra 

i vilken årskurs det började. 

Fortsatt forskning skulle även behövas kring hur man kan komma åt och hindra föräldrar från 

att föra över negativa tankar om matematik till sina barn. Skolan behöver handfasta råd om 

detta för att inte elever ska gå runt och tro att de tillhör en familj som är dålig på matte och att 

det därför inte är någon idé att kanske ens våga försöka. 

Då vikten av god undervisning lyfts fram här vore det av intresse att ge sig ut på fältet och 

undersöka hur matematikundervisningen verkligen ser ut i svenska klassrum. 

När vi inför studien letade efter litteratur i ämnet hittades en del forskning om skillnader mellan 

könen vid matematikångest. Det vore intressant att gå vidare med studier om matematikångest 

ur ett genusperspektiv.  
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https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
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Bilaga 1 Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola som läser speciallärarprogrammet med 

inriktning matematik. Vi heter Lina Vegerfors och Ylva Bellbring. 

 

Under höstterminen 2019 kommer vi att skriva ett självständigt arbete som avslutning på 

utbildningen. Inriktningen på vårt arbete är matematikångest som också kan gå under 

benämningarna matematikängslan och matematikoro. Matematikångest innebär att en individ 

har utvecklat en rädsla för matematik och matematiska situationer. Forskning visar att rädslan 

leder till undvikande av matematiska situationer och påverkar den matematiska förmågan. 

Matematikångest har visat sig vara en av de mest betydande faktorer som får elever att 

undvika utbildningar och karriärer som har med matematik att göra. Att inte lära sig 

matematik kan ge stora konsekvenser för både individ och samhälle. 

 

Syftet med arbetet är att få fatt i matematiklärares och speciallärares erfarenheter av 

matematikångest – hur det tar sig uttryck hos elever, vad det kan ha för orsaker samt hur 

matematikångest kan förebyggas och motverkas. 

 

För att uppnå syftet önskar vi genomföra intervjuer med matematiklärare och speciallärare, 

och vi hoppas att du finner detta intressant och önskar delta. Intervjuerna kommer att ske 

enskilt och förväntas ta 30-40 minuter i anspråk. Vi önskar genomföra intervjuerna under 

september. Tidpunkt och plats kan vi komma överens om genom mejl- eller telefonkontakt. 

Intervjuerna kommer att spelas in och sedan analyseras. Intervjumaterialet kommer enbart att 

bearbetas av oss och endast användas till detta arbete. Medverkan kommer att avidentifieras 

och vara anonym. Medverkan i arbetet är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta 

den. Vi utgår ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i detta arbete. 

 

Resultatet kommer att presenteras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola 

som studenter, handledare och examinator kommer att ta del av. Arbetet kommer också att 

finnas tillgängligt på databasen DiVA. 
 

Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill hjälpa oss att ta reda på mer om 

matematikångest genom att delta i detta arbete. 
 

Tack på förhand, 
 

Lina Vegerfors 

lvs16001@student.mdh.se, tel 0730319520 

Ylva Bellbring  

ybg16001@student.mdh.se, tel 0707795346 

 

Handledare: 

Anna-Lena Andersson 

Anna-lena.andersson@mdh.se, tel 021-151797 

 

 

 

mailto:lvs16001@student.mdh.se
mailto:ybg16001@student.mdh.se
mailto:Anna-lena.andersson@mdh.se
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Vad har du sett för uttryck av matematikångest? 
 

Eventuella följdfrågor: 

    Har du sett det vid någon av följande situationer: 
 Lektioner 
 Vid redovisning 
 Vid prov 
 Vid gemensamt arbete 
 Vid genomgångar 
 Vid andra tillfällen eller situationer 

 

Hur har det tagit sig uttryck? 

 

Hur har du sett detta? 

 

Vad tror du matematikångest kan bero på? Vilka förklaringar ser du? 
 
 

Vad tror du man kan göra för att förebygga att matematikångest uppstår? 

 

 

Vad tror du man kan göra för att hjälpa en elev som har matematikångest? 

 

Vad kan man göra för att underlätta? 

Vad kan skolan göra? 

Vad kan ämneslärare göra? 

Vad kan speciallärare göra? 

 

 

 


