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Sammanfattning 

Flera undersökningar visar att ett stort antal elever upplever obehag och oro i samband med 

matematik och därför får svårt att tillgodogöra sig skolans matematikundervisning på bästa sätt. 

Denna studie syftar till att belysa några elevers upplevelser av matematikängslan. Genom att 

lyfta fram elevernas tankar och erfarenheter kan studien förhoppningsvis bidra till en fördjupad 

dialog mellan lärare och elever kring matematikängslan. Kanske kan elevernas erfarenheter tas 

tillvara och användas när det gäller att utforma både den fysiska och den undervisningsmässiga 

skolmiljön.  

 

Undersökningen är en hermeneutisk studie som baseras på intervjuer med sju elever i den 

svenska grund- och gymnasieskolan. Alla sju informanter har upplevt eller upplever någon form 

av matematikängslan. 

 

Enligt denna studie är oron för att känna skam i sociala situationer och inför andra människor 

den kanske mest betydande orsaken till matematikängslan. Att blotta svårigheter innebär en risk 

att hamna i generande situationer. Istället avstår flera av informanterna från att ställa frågor både 

under gemensamma genomgångar och under eget arbete, trots att de inte förstår. Följden blir att 

de får problem med matematikämnet, problem som kan bli ihållande. Tidigare forskning 

förefaller i första hand vara inriktad på orsaker som vilka specifika moment som ger upphov till 

ängslan, hur brister i arbetsminne påverkar, om intelligens eller verbal förmåga inverkar på 

upplevelsen av matematikängslan och betonar inte betydelsen av elevernas egna tankar, känslor 

och upplevelser av undervisningen. 

 

De första åren under mellanstadiet förefaller vara särskilt känsliga för att matematikängslan ska 

uppstå. Orsaken skulle kunna vara den så kallade nioårskrisen då många barn börjar jämföra sig 

med varandra och blir medvetna om sina eventuella brister.  

 

Andra möjliga förklaringar till att matematikängslan uppstår skulle kunna vara att abstrakta 

begrepp införs utan att betydelsen blir tydlig för eleverna eller att det saknas en tydlig 

progressionslinje genom grundskolan vilket medför att ett glapp uppstår mellan skolår tre och 

fyra.  
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1 Inledning 

Jag har undervisat i matematik i grundskolan i snart tio år. Under åren har jag arbetat vid flera olika 

skolor i olika kommuner och i alla grundskolans årskurser. Under denna tid har jag funderat över 

den stora grupp av elever som verkar ogilla mitt ämne, matematik. Överallt hörs människor, unga 

och gamla, berätta om olust i samband med matematik och matematikundervisning. Varför är det 

så? Hur kommer det sig att så många människor ogillar matematik? Hur tänker och känner de? 

Framför mig ser jag bilden av tonårsflickan som med ett panikartat uttryck i ögonen påstår att hon 

”inte fattar någonting”. Jag minns också elever som presterar väl under lektioner men som alltid 

grips av panik och misslyckas i provsituationer. De finns också de som gömmer sig i ett hörn och 

aldrig räcker upp handen eller ställer en fråga, som verkar hoppas att de inte ska synas. 

 

När jag tänker tillbaka på min egen tid som elev i grundskolan minns jag matematikämnet med 

glädje. Varje lektion och varje prov innebar en positiv bekräftelse för mig. Matematikämnet var 

förknippat med intelligens. Den som hade lätt för matematik var smart, och jag var en av dem. Att 

lyckas i ämnet var viktigt och därför blev det en tuff upplevelse för mig när jag under min 

matematikinriktade gymnasieutbildning plötsligt insåg att jag blivit akterseglad, inte bara av en utan 

av flera av mina klasskamrater. Nu var det jag som kände obehag i samband med lektionerna i 

matematik. Jag undvek att ställa frågor under genomgångar av rädsla för att min fråga skulle vara 

dum, kanske rent utav skrattretande. De andra eleverna skulle kanske förstå att jag inte var så smart 

som de kanske hade trott och läraren skulle kanske bli förvånad över att jag ställde en fråga vars 

svar kanske borde vara självklart. Det kändes också onödigt att hela klassen skulle behöva lägga tid 

på att läraren återigen skulle förklara det som jag inte hade förstått. Visst insåg jag att det var 

möjligt eller kanske till och med troligt att det var fler elever som inte hade förstått, men att vara 

den som ställde frågan kändes ändå alltför riskfyllt. Helst undvek jag även att ställa frågor under 

eget arbete. Det kändes besvärligt att hamna i en enskild dialog med min lärare. Då skulle det inte 

finnas någon flyktväg och alla mina eventuella svagheter skulle uppmärksammas. Ju längre tiden 

gick desto svårare blev det att be om hjälp. Räddningen för mig blev min matematiskt kunnige far 

som lade ner åtskilliga timmar på att förklara gymnasiets matematik för mig. 

 

I den här studien berättar sju tonåringar om sina upplevelser och känslor av oro och obehag i 

samband med matematik. Förhoppningsvis kan deras erfarenheter hjälpa oss att bättre förstå vad 

matematikängslan handlar om och förhoppningsvis kan vi genom att ta del av deras berättelser 

bättre förstå och hjälpa elever som vi kommer att möta i framtiden.  
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2 Bakgrund 

Matematiksvårigheter är en stor utmaning för skolan idag och kanske det mest omdiskuterade 

skolproblemet (Sjöberg, 2006). Många elever lämnar grundskolan utan godkänt betyg i matematik 

och saknar därmed behörighet för fortsatta studier på gymnasiet. En viktig uppgift för skolan är att 

utveckla undervisningen i matematik så att alla elever kan lyckas och tycka att matematik är roligt 

och stimulerande. 

 

Enligt Skolverkets statistik för slutbetyg läsåret 2007/2008 minskar andelen behöriga sökande till 

gymnasieskolans nationella program. Av de elever som slutade grundskolan var det 7,4 procent 

som inte uppnådde målen i matematik (Skolverket, 2008). Det är således en mycket angelägen 

uppgift för skolan att utveckla undervisningen i matematik så att alla elever kan lyckas och tycka att 

matematik är roligt och stimulerande.  

2.1 Matematikängslan 

Matematik är ett högstatusämne och misslyckanden kan leda till känslomässiga blockeringar, stress, 

ängslan och oro inför matematikämnet. Matematikängslan har visat sig vara en vanlig källa till 

problem (Magne, 1998; Sjöberg, 2006). Tidiga upplevelser av misslyckanden leder till en rädsla att 

upprepa dessa misslyckanden vilket i sin tur leder till undvikande beteende vilket i sin tur leder till 

svårigheter. Det är också vanligt att en hög hastighet i arbetet blir viktigare för de här eleverna än 

att förstå och göra rätt. Provsituationer upplevs som särskilt stressande. 

 

Många människor reagerar så negativt på matematik att deras förmåga att minnas, koncentrera sig 

och att vara uppmärksamma hämmas. Matematikängslan kan också yttra sig i form av fysiska 

besvär som illamående, yrsel och kallsvett i samband med matematik (Magne, 1998). 

Matematikängslan är inte en fobi som handlar om en irrationell rädsla för något. Tvärt om, 

matematikängslan grundar sig ofta i åratal av upprepade misslyckanden och plågsamma upplevelser 

i samband med matematik i allmänhet och speciellt i samband med test. Ett vanligt scenario är att 

det har gått bra för eleven med matematikängslan i alla ämnen från första klass. Efter något eller 

några år i skolan har det dock uppstått problem just i matematikämnet. Dessa problem har sedan 

funnits kvar och eleven har snart fått en historia av misslyckanden som han eller hon bär med sig 

(Miller & Mitchell, 1994). Matematikängslan uppstår ofta i tidig ålder. Perioden mellan nio och 

elva år förefaller vara särskilt kritisk för utvecklandet av motvilja mot matematik (Newstead, 1998). 

Attityder som formats tidigt kan ändras eller fördjupas men det vanliga är att negativa attityder och 

ängslan är svåra att bli av med och ofta sitter i livet ut. Det förefaller dock som att de flesta studier 

av matematikängslan har gjorts på gymnasieelever eller vuxna. 

 

Matematikängslan har varit ett aktuellt forskningsområde sedan tidigt 1970-tal. Det fanns ett behov 

av någon form av bedömningsverktyg för att identifiera problemen med matematikängslan. Tanken 

var att forskning och behandling av matematikängslan skulle kunna förbättras om det fanns tillgång 

till ett mätinstrument som kunde mäta förhållandet mellan matematikängslan och faktiska 
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prestationer i matematik somt ge information om hur resultat förändras om matematikängslan inte 

behandlas på något sätt. The Mathematics Anxiety Rating Scale (MARS) konstruerades och data 

samlades in för att skapa ett sådant instrument (Suinn et. Al, 1972). 

 

Testet består av en beskrivning av 98 verklighetsnära matematiska situationer som till exempel att 

fylla i en inkomstdeklaration, räkna ut momssatsen eller att göra ett matematiktest. Testpersonen 

ska uppskatta sin egen nivå av upplevd ängslan i de olika situationerna på en skala från ett till fem 

där ett betyder ingen ängslan alls och fem innebär mycket ängslan. För att normera testet samlades 

data in från 119 frivilliga universitetsstudenter och från studenter som deltog i behandlingsprogram 

för matematikängslan. MARS kompletterades med ett matematiktest för att undersöka sambandet 

mellan matematikängslan och resultat. Som väntat visade testet på ett negativt samband mellan 

matematikängslan och resultat (a.a.). 

 

En version av MARS som vänder sig till tonåringar har också tagits fram eftersom inställningen till 

matematik formas tidigt. Med tanke på att karriär- och yrkesval görs under tonåren och kan 

påverkas av matematikängslan kan ett sådant mätinstrument vara värdefullt. Om det är möjligt att 

identifiera elever med matematikängslan skulle det kunna möjliggöra olika typer av åtgärder. Även 

detta test bygger på 98 verklighetsnära matematiska situationer där testpersonen ska uppskatta sin 

egen nivå av upplevd ängslan på en skala från ett till fem. Situationsbeskrivningarna har anpassats 

för att passa tonåringar (Suinn & Edwards, 1982). 

2.1.1 Definition av begreppet matematikängslan 

I studien används begreppet matematikängslan. Andra förekommande begrepp är matematikångest, 

räknefobi, matematikskräck eller matematikstress. I engelskspråkig forskning används ofta ordet 

math anxiety. Innebörden kan beskrivas som en känsla av anspänning, rädsla eller ängslan som 

uppstår i samband med matematik (Ashcraft, 2002).  

 

Det förefaller finnas olika uppfattningar om huruvida testängslan och matematikängslan hänger 

ihop. Det finns de forskare som menar att matematikängslan är en kombination av en reaktion på 

matematiskt innehåll och själva testsituationen medan andra menar att det handlar om två helt olika 

fenomen (Raines & Zettle, 2000). Hembree (1990) är en av de som hävdar att testängslan och 

matematikängslan är två skilda men närliggande problemområden. Matematikängslan är enligt detta 

sätt att se inte enbart bundet till testsituationer utan handlar om en allmän oro för kontakten med 

matematik och som visar sig i samband med lektioner, läxor och test. Den här studien undersöker 

matematikängslan men för att underlätta kommer även testängslan att beröras.  

2.1.2 Orsaker till att matematikängslan uppstår 

Det finns en hel del kunskap om fenomenet matematikängslan även om orsakerna inte är helt 

fastställda. Det behövs mer forskning kring källorna till matematikängslan och dess känslomässiga 

och kunskapsmässiga komponenter (Ashcraft, 2002).  

 

En känd anledning till att matematikängslan uppstår kan vara erfarenhet av och oro för att bli 

utskämd inför klassen eller läraren. Några elever känner en sådan motvilja mot att fråga om de inte 

förstår och så att de på så sätt går miste om information som behövs för att klara studierna. (Miller 

& Mitchell; 1994; Newstead, 1998; Ashcraft, 2002).  
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I Newsteads (1998) studie besvarade 246 skolelever mellan nio och elva år en enkät med syftet att 

mäta matematikängslan. De områden som angav som mest oroande var bland annat att få frågor av 

läraren, att förklara ett matematikproblem för en klasskamrat, att förklara ett matematikproblem för 

en lärare och att bli observerad av till exempel en lärare eller klasskamrat under arbetet med 

matematik. Det är värt att notera att alla dessa moment handlar om sociala situationer där det gäller 

att på olika sätt framträda för andra. En tolkningsmöjlighet som Newstead lyfter fram är att 

närvaron av läraren eller andra elever möjliggör uppkomsten av en generande situation. I andra 

matematiska situationer finns inte denna risk. Matematikängslan skulle kunna handla om en oro att 

hamna i genanta situationer mer än en egentlig ängslan för siffror och att utföra matematiska 

operationer. En grupp av de elever som deltog i studien upplevde ängslan enbart i situationer av 

social karaktär där det gällde att arbeta med matematik inför läraren eller klasskamrater. Denna 

grupp av elever upplevde ingen ängslan alls inför räkning och siffror. Det skulle alltså kunna vara 

organisationen av lektionen och undervisningen som sådan som orsakar matematikängslan snarare 

än matematiken i sig. I så fall är en del forskning som undersöker vilken typ av matematiska 

moment som orsakar ängslan, felriktad (a.a.). En annan möjlig tolkning av Newsteads resultat 

skulle kunna vara att matematikängslan beror på låg verbal förmåga. Hembree (1990) menar dock 

att sambandet mellan matematikängslan och låg verbal förmåga är så svagt att slutsatsen inte kan 

bli någon annan än att det saknas ett sådant. 

 

Elever med matematikängslan har ofta negativ attityd till matematik och dålig tilltro till sin egen 

förmåga. Det förefaller som att elevernas attityd till ämnet är en mycket viktiga faktor för 

framgång. Elever som har upplevt svårigheter i ett ämne har en tendens att ge upp fortare än elever 

som är vana vid att lyckas (Miller & Mitchell, 1994; Ashcraft, 2002). Matematikängslan 

karaktäriseras av en stark tendens att undvika matematik. Det undvikande beteende leder till 

minskat matematiskt kunnande, lägre betyg och också begränsade karriärmöjligheter. 

Matematikängsliga personer undviker ofta högre utbildningar med mycket matematik (Hembree, 

1990; Ashcraft, Faust, & Fleck 1996; Ashcraft, 2002).  

 

Matematikängslan är bara svagt relaterad till allmän intelligens (Hembree, 1990). Det finns ett litet 

samband som kan bero på att IQ-test innehåller kvantitativa uppgifter där personer med 

matematikängslan presterar sämre än personer utan.  

 

Generellt sett har matematikängslan liten effekt på enkla aritmetiska beräkningar som 3 + 4 eller 6 

x 7 men är inte heller begränsad till verkligt avancerad matematik. Personer med matematikängslan 

visade exempelvis problem med addition av tvåsiffriga tal, särskilt om det rörde sig om beräkningar 

med minnessiffra. Personer med låg matematikängslan löste uppgifterna snabbare. Det fanns dock 

en tendens bland vissa personer med matematikängslan att arbeta snabbt, lika snabbt som personer 

utan matematikängslan, men med väldigt många fel. Detta tolkades som en del i det undvikande 

som är karaktäristiskt för matematikängslan (Ashcraft, Faust, & Fleck 1996).  

 

Matematikängslan stör tankearbetet genom att konkurrera om arbetsminne. Elever som misslyckats 

med en matematikuppgift berättar att de känt sig förvirrade och haft svårt att fokusera på uppgiften 

eller bara kunnat tänka på hur svårt de har för matematik. Ängslan stör de pågående 

uppgiftsrelevanta aktiviteterna i arbetsminnet och medför därmed försämrade resultat. 

Rutinuppgifter som följer en mekanisk process kräver mindre av arbetsminnet och resulterar därför 

i låg matematikängslan. Mer avancerade uppgifter inom exempelvis algebra är beroende av 
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arbetsminnet och påverkas av matematikängslan i högre utsträckning (Ashcraft & Kirk, 2001; 

Ashcraft, 2002). 

 

Matematikängslan förefaller vara vanligare bland flickor än pojkar (Hembree, 1990; Ashcraft, 

Faust, & Fleck, 1996; Raines & Zettle, 2000; Ashcraft, 2002). Trots det orsakar matematikängslan 

långsiktigt större problem för pojkar än för flickor. Undvikande beteende och låg prestation är 

vanligare bland pojkar än flickor med matematikängslan vilket antingen skulle kunna bero på att 

flickor kan hantera sin ängslan på ett bättre sätt eller på att flickor uttrycker sin ängslan i höger grad 

än pojkar och fler flickor därmed kommer att räknas in i gruppen med hög matematikängslan. De 

som får problem utgör då en mindre andel (Hembree, 1990). 

 

Vissa undervisningsmetoder kan vara riskfaktorer för att utveckla matematikängslan. Exempel på 

sådana undervisningsinslag är höga krav på korrekthet från lärarens sida, svagt lärarstöd med 

bristfälliga eller uteblivna förklaringar då eleven svarat fel, och bristfälligt arbete för att motivera 

eleverna (Ashcraft, 2002). 

 

Newsteads (1998) studie jämför matematikängslan hos elever som undervisats traditionellt 

respektive med undervisningsmetoder som bygger på problemlösning och samtal kring elevernas 

egna lösningsförslag. Med traditionell undervisning menas att undervisningen domineras av en 

demonstration av läraren följt av individuella övningar. I den mer alternativa undervisningen har 

gruppdiskussioner kring elevernas egna lösningsstrategier en viktig plats. Uppgifterna är inte 

rutinmässiga. Slutsatsen i Newsteads studie var att elever som fått en icke-traditionell undervisning 

angav att de kände mindre matematikängslan än elever som undervisats traditionellt. Skillnaden var 

signifikant. De elever som mött en traditionell undervisning ogillade matematik i högre 

utsträckning och upplevde större oro när någon skulle observera när de arbetade med matematik 

eller om de skulle svara på frågor eller förklara en lösning inför andra. 

 

En matematikundervisning som direkt handlar om symboler, istället för att först förklara konkret 

exempelvis med praktiskt material, kan leda till mekaniska lösningsstrategier utan riktig förståelse. 

Om elever lär sig att utföra matematiska beräkningar innan de lär sig att kommunicera matematik 

och innan de har nått en förståelse på ett konkret plan, kan oklarheter orsaka ängslan, något som får 

konsekvenser för den tidiga matematikundervisningen (Miller & Mitchell, 1994; Magne, 1998; 

Newstead, 1998). 

 

Även läroböcker kan bidra till problem eftersom matematiska definitioner ofta är korta och 

abstrakta i syfte att vara precisa, istället för att presentera på ett konkret sätt. Det kan då vara svårt 

för eleven att förstå om han eller hon saknar praktisk erfarenhet av momentet. Lärare som inte inser 

hur abstrakta läromedlens förklaringar är, kan ofta överskatta elevernas förmåga att följa en 

förklaring. När det uppstår problem klandras eleven och dennes minnen av sådana generande 

situationer kan vara roten till problemen med matematikängslan. Oron för att hamna i liknande 

situationer i fortsättningen leder till ett förlorat intresse för matematikämnet (Miller & Mitchell, 

1994).  
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2.1.3 Pedagogiska insatser för elever med matematikängslan 

För att hjälpa elever som upplever stark matematikängslan behövs individuell stödundervisning. 

Denna stödundervisning ska baseras på konkret material och sträva efter att finna mening i 

innehållet genom att relatera till elevens intressen och framtidsplaner (Miller & Mitchell, 1994). 

 

Det är bra att arbeta med elevernas förståelse genom att konkretisera med hjälp av laborativt 

material och tona ner lärande som bygger på mekanisk memorering. Det är också viktigt att komma 

bort från spända situationer som kan orsaka genans för eleverna. Att kasta ut en fråga till en viss 

elev kan orsaka en pressande situation. Det är bättre att be om svar från flera elever och sedan be en 

elev som svarat rätt att förklara varför det är rätt. På så vis hamnar inte den elev som svarat fel i 

centrum. Par- och grupparbete är bra sätt att arbeta mot matematikängslan. Att skriva i någon form 

av reflektionsbok är också bra och ett sätt för eleven att söka individuell hjälp. Insatser som görs i 

klassen för att hjälpa elever med matematikängslan är bra för alla elever (a.a.). 

 

De behandlingsprogram som finns för matematikängslan har blivit starkt influerade av 

behandlingsprogram för testängslan. En del elever med matematikängslan har inte så hög 

testängslan och skulle troligtvis bli bättre hjälpta av bredare hjälpinsatser med fokus på 

stresshantering (Raines & Zettle, 2000). 

 

Sjöberg(2006) beskriver i sin avhandling några skolelever som haft olika typer av problem med 

matematikämnet men som lyckats vända trenden och klarat kraven för godkänt betyg i år nio. 

Eleverna anger två viktiga anledningar till framgången. För det första hade de fått gott stöd av 

lärare och föräldrar som ställt krav och stöttat. För det andra hade de själva ansträngt sig och tagit 

tag i sina problem. Sjöberg ser även två andra viktiga faktorer som spelat in. För det första har 

stadieövergången från mellanstadiet till högstadiet varit positiv. På högstadiet har eleverna fått en 

omstart och en ny chans eftersom den nya miljön har inneburit en möjlighet att bryta gamla 

mönster. För det andra har det varit mycket utvecklande för eleverna att fungera som en form av 

hjälplärare för varandra. Det blev en positiv upplevelse att kunna lösa problemet utan hjälp av 

läraren och gav dessutom trygghet, vänskap och gemensam inlärning. Rollen som extralärare kan 

också ha varit viktig för att eleverna skulle klara godkänd nivå. 

2.1.4 Matematikängslan i ett internationellt perspektiv 

I syfte att undersöka i vilken grad femtonåringar genom olika länders utbildningssystem erhåller 

kunskaper och förmågor som ger beredskap att möta livet efter skolan har OECD genomfört den 

internationella jämförande studien PISA (Programme for International Student Assessment). 

Datainsamlingen ägde rum mellan år 2000 och år 2006 (Skolverket, 2004). 

 

Den del av undersökningen som genomfördes 2003 fokuserade på matematik och studerade även 

utbildningseffekter i ett bredare perspektiv, så som elevers självuppfattning, intresse för ämnet och 

motivation att lära. Enligt den del av studien som inriktats mot matematikängslan är svenska elever 

minst matematikängsliga av alla OECD-länders elever. Andra länder där eleverna visar låg 

ängslighet är Danmark och Nederländerna . Mest ängsliga är elever i Mexiko, Japan och Sydkorea. 

I alla länder finns ett negativt samband mellan ängslan och prestationer i matematik. Det negativa 

sambandet är störst i Nya Zeeland, Polen och Danmark. Det är vanligare att flickor är ängsliga än 
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pojkar. De svenska pojkarna är signifikant mindre ängsliga än de svenska flickorna. Mest ängsliga 

är flickor i Japan, Mexiko och Frankrike och minst ängsliga är pojkar i Danmark och Sverige (a.a.). 

2.1.5 Andra typer av matematiksvårigheter 

Adler (2001) skriver att dyskalkyli innebär specifika svårigheter i matematik. Det är inte all 

matematik som är problematisk utan det rör sig om vissa svårigheter med vissa kognitiva processer 

som behövs i matematiken och i vissa vardagssituationer, men som även kan visa sig i andra 

skolämnen. Det kan handla om problem med att lära sig klockan, tidsuppfattning eller att planera 

och hålla överenskommelser. Svårigheterna finns trots god allmän begåvning och god 

skolundervisning. Det finns en mängd svårigheter som är typiska för en person med dyskalkyli till 

exempel svårigheter med avläsning och läsning, svårigheter med skrivande, problem med 

förståelse, problem med talserien och sifferfakta, problem med komplext tänkande och flexibilitet. 

Det är också typiskt att inte ha problem med allt på den listan, utan bara vissa specifika områden. 

Enligt Adler har fem till sex procent av grundskoleeleverna dyskalkyli, även om många aldrig 

upptäcks och får en diagnos. En utredning bör göras av pedagog, psykolog och läkare i samverkan 

och innehålla neuropedagogisk, neuropsykologisk och neuropediatrisk bedömning. En diagnos 

beskriver nuläget och är inaktuell efter ett år eftersom barnet hela tiden utvecklas. Dyskalkyli är 

enligt Adler en internationellt vedertagen diagnos bland forskare, läkare och neuropsykologer. 

Begreppet är däremot inte helt etablerat hos svenska pedagogiska forskare.  

 

Sjöberg (2006) menar att begreppet och diagnosen dyskalkyli är både omtvistat och oklart i 

internationell forskning. Dyskalkyli finns inte med i det stora internationella klassifikationssystemet 

för sjukdomstillstånd ICD-10 eller det för psykiatrisk ohälsa DSM-IV. Där används istället 

begreppen Specifika räknesvårigheter respektive Mathematics Disorder. Det är också omtvistat om 

det är lämpigt att använda ett diskrepanskriterium för att ställa en diagnos. Dyskalkyli kan enligt 

Sjöberg inte förklara alla matematiksvårigheter hos personer med normal IQ. Andra orsaker till 

misslyckande skulle kunna vara dåligt självförtroende eller låg motivation. Sjöberg ifrågasätter 

uppgiften att fem till sex procent av befolkningen skulle ha dyskalkyli. Den höga procentsiffran 

skulle kunna bero på att forskningen inte tagit hänsyn till orsaker som socioekonomisk bakgrund, 

etnisk bakgrund, föräldrars utbildningsnivå eller strukturella förklaringar. Matematiksvårigheter är 

ett komplext område och orsakerna kan vara många. Sjöberg menar också att den samstämmighet 

som finns kring till exempel dyslexibegreppet saknas kring dyskalkyli.  

 

Allmänna matematiksvårigheter skiljer sig från dyskalkyli just eftersom de är generella. Generella 

inlärningssvårigheter återkommer på flera områden och i alla skolämnen. Eleverna är oftast jämna i 

sina resultat från tillfälle till tillfälle (Adler, 2001).  

 

Akalkyli hänger oftast samman med en hjärnskada och innebär att räkneförmågan saknas helt. Det 

kan bland annat innebära oförmåga att utföra enkla räkneoperationer som 2 + 4. Akalkyli är mycket 

sällsynt (Adler, 2001). 

 

Sjöberg (2006) belyser sociologiska förklaringar till matematiksvårigheter som till exempel annan 

etnisk bakgrund, hemförhållanden eller låg socioekonomisk status. Det kan även finnas strukturella 

orsaker till problemen som brister i undervisningen, föräldrars låga utbildningsnivå eller stora 

undervisningsgrupper. Elever i matematiksvårigheter har ofta en låg arbetsinsats och motivation. 

Motivationen utvecklas i de tidiga skolåren och det är därför extra viktigt att eleverna får positiva 
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tidiga möten med matematik. Låg motivation och arbetstakt gör att eleverna får svårt att hålla 

takten med de övriga eleverna. Detta leder i sin tur till att eleverna får hoppa över uppgifter och på 

så vis uppstår kunskapsluckor och risk för nya misslyckanden. 

 

Det finns samband mellan matematiksvårigheter och problem med läsförståelse. Utveckling av 

automatiserad kunskap är liknande i läsutveckling och matematisk utveckling. I läsningen handlar 

det om övergången från fonologiskt ljudande till ortografisk avkodning. I matematiken sker en 

övergång från procedurstrategier till automatiserat räknande. Det kan finnas ett samband mellan 

svårigheter i dessa processer. Det kan även vara svårt att läsa skriftiga uppgifter eftersom de ofta är 

komprimerade och informationstäta. Språket är annorlunda än vardagsspråk. Elever med dyslexi 

kan ibland prestera högt när det gäller problemlösning och logik, men stöter på problem med 

symbolernas funktion, generalisering, verbal information, grundläggande talfakta och riktning eller 

minnesuppgifter som att lära multiplikationstabellen, komma ihåg instruktioner eller hålla delar av 

en längre beräkning i huvudet (NCM, 2002). 

2.2 Specialpedagogiska aspekter 

Alla människor har styrkor och svagheter inom olika områden. Beroende av i vilket samhälle vi 

lever prioriteras och utmärks vissa egenskaper på ett positivt eller negativt sätt. I vårt västerländska 

samhälle är kunskaper som att läsa eller utföra logiska matematiska räkneoperationer viktiga och 

prioriterade. I en annan typ av samhälle kanske fysisk styrka, social kompetens eller ett praktiskt 

handlag är betydligt viktigare. Den som har inlärningssvårigheter i vårt samhälle kanske skulle varit 

mycket framstående i exempelvis ett historiskt bondesamhälle. Att någon uppfattas som en person 

med inlärningssvårigheter beror på vilket samhälle personen lever i, inte enbart på personen själv. 

En person som anses ha inlärningssvårigheter har styrkor inom andra områden. Det är viktigt för 

skolan och specialpedagogiken att se och att lyfta fram dessa styrkor, att hjälpa eleverna att se sig 

själv som kapabla, inte som offer för sina svårigheter (Sternberg & Grigorenko, 2000).  

 

Att ett barn sägs ha inlärningssvårigheter blir ofta en självuppfyllande profetia både för barnet och 

för föräldrar och lärare. Barnet kanske ”befrias” från vissa undervisningsmoment, får förenklade 

uppgifter eller placeras i en lågpresterande grupp vilket ger minskade möjligheter att lyckas även 

om bedömningen inlärningssvårigheter skulle visa sig vara felaktig. En annan anledning till att det 

inte är bra att ta bort eller ”befria” elever i inlärningssvårigheter från viktiga moment i 

undervisningen är att eleverna sannolikt behöver kunskapen för att klara sig i samhället. På så vis 

luras eleven så att han eller hon klarar skolan men blir oförberedd för livet efteråt. Samhället 

anpassar inte på samma sätt som skolan har möjlighet att göra (a.a.). 

 

Det finns även en risk att en stämpel som inlärningssvårigheter är stigmatiserande och att barnet 

börjar betrakta sig själv som chanslös och därför slutar försöka. Det finns alltså en risk att 

benämningen inlärningssvårigheter i sig kan skapa problem för barnet som han eller hon inte hade 

från början (a.a.).  

 

Det är ändå viktigt att någon form av identifikation av elever i inlärningssvårigheter görs så att 

hjälp kan sättas in tidigt. Det har visat sig avgörande att inte vänta och hoppas att svårigheterna ska 

gå över. Det föreligger alltså ett dillemma kring diagnostiseringen av elever i inlärningssvårigheter. 

Hur är det möjligt att göra en bra diagnostisering så att lämpliga åtgärder kan sättas in, men utan att 
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eleven blir stämplad med negativa konsekvenser som följd? Även om det kan finnas en oro för att 

barnen ska bli märkta som barn med inlärningssvårigheter är risken med att vänta alltför stor. Det är 

också viktigt att de insatser som görs är lämpliga med tanke på just det aktuella barnets specifika 

svårigheter (a.a.).  

2.2.1 Demokrati och lärande 

Alla människor har rätt att få delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Inom specialpedagogiken 

liksom i det moderna samhället är demokrati ett centralt begrepp. Skolan har en viktig uppgift, inte 

enbart som kunskapsförmedlare utan även som försvarare av de demokratiska rättigheterna, både 

inom skolan och i samhället i stort. Specialpedagogik syftar till att ge alla elever möjligheter till bra 

liv och förutsättningar för att delta i det demokratiska samhället (Bauman, 2004).  

 

Den internationella synen på specialpedagogik finns fastslagen i Salamancadeklarationen (Svenska 

UNESCO, 1996). Detta dokument är ett resultat av en konferens i Salamanca anordnad av 

UNESCO och den spanska regeringen i syfte att diskutera och sprida tankar om en integrerad skola 

som välkomnar alla barn oavsett fysiska, intellektuella, sociala, emotionella och språkliga 

förutsättningar. Det övergripande målet från Salamancadeklarationen är att skolan ska vara En 

skola för alla, där alla barn skall undervisas inom det ordinarie skolväsendet. Skillnader ska 

betraktas som normala och undervisningen ska anpassas till varje enskild elevs behov.  

 

Haug (1998) skriver att utgångspunkten för specialpedagogiken är social rättvisa. Detta står 

formulerat i svensk skollag och i läroplaner. Social rättvisa kan innebära att alla har lika rätt att gå i 

skolan. Beroende av vilka förutsättningar eleverna har i bagaget kommer olika individer att lyckas 

olika bra i skolan. Barn som kommer från studievana hem klarar sig bättre än barn som inte har 

studietradition med sig hemifrån. För att uppnå verklig social rättvisa måste hänsyn även tas till 

individens förmåga att ta till sig undervisningen. Alla bör få samma möjligheter att tillgodogöra sig 

undervisningen och det finns olika specialpedagogiska metoder eller synsätt kring vad som är ett 

lämpligt specialpedagogiskt arbetssätt. I Matematikdelegationens rapport (SOU 2004:97) betonas 

alla elevers rätt till meningsfull matematikundervisning De elever som behöver extra stöd för att 

tillgodogöra sig undervisningen liksom de elever som efterfrågar större utmaningar skall erbjudas 

detta. Matematikkunskaper betonas som en självklar del i alla människors allmänbildning och en 

förutsättning för att kunna klara vardagen och aktivt kunna delta i samhälle och i yrkesliv. 

 

Helldin (2007) beskriver en specialpedagogisk inriktning som benämns som den affirmativa 

inriktningen. Innebörden är att specialpedagogiska behov behöver accepteras, specificeras och 

särskiljas för att kompensation ska möjliggöras. Genom att förstå problemen möjliggörs lämpliga 

åtgärder. Denna tankemodell leder till differentiering och ett behov av differentierande kunskap så 

som diagnostisering av svårigheter, avvikelser och behov så att nödvändiga insatser kan ske på rätt 

sätt. På kollisionskurs med den affirmativa inriktningen befinner sig, enligt Helldin, den 

transformativa, dekonstruerande pedagogiken. De båda pedagogiska inriktningarna syftar till att 

underlätta skolsituationen för socialt och i skolsammanhang missgynnade grupper men tar olika 

utgångspunkt. Den transformativa pedagogiken strävar efter att differentiering inte ska förekomma i 

skolan och att missgynnade grupper inte ska ses som missgynnade. Alla olikheter ska värderas lika 

och genom en god pedagogik ges samma möjligheter till framgång. Strukturella orättvisor ses som 

en avgörande pedagogisk konflikt och en viktig inriktning för demokratisk utveckling i skolan. 
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2.3 Didaktik 

2.3.1 Vad är skolmatematik? 

I den gamla folkskolan var matematik uteslutande ett nyttoämne och ett färdighetsämne som 

syftade till att eleven skulle klara vardagen. Långt in på 1900-talet har räkning och 

färdighetsträning har haft en dominerande roll. 1962 fattades beslut om att införa en nioårig 

sammanhållen grundskola och även i dess första läro- och kursplan, Lgr 62, betonas att 

undervisningens uppgift framför allt är att ge kunskaper och färdigheter i elementär aritmetik, men 

även i algebra och geometri. Först i och med Lgr 80 framhölls utvecklande av elevernas logiska 

förmåga medan betydelsen av den numeriska räkningen minskades. Vikten av att eleverna skulle få 

förankra begrepp och förstå dessa i praktiska situationer betonades men även i Lgr 80 framkom 

inställningen av matematik som ett färdighetsämne. I och med Lpo 94 och att skolan blev 

målrelaterad vidgades innebörden av matematikämnet (Skolverket, 2005). 

 

En förskjutning i uppfattningen om vad matematik är har skett. Från att tidigare se matematik 

som en samling begrepp och färdigheter som ska behärskas ses matematik numera som en 

meningsfull, engagerande problemlösande och stimulerande aktivitet (Skolverket, 2005 s. 109). 

 

Matematikinlärning ses inte längre som en trappstege där det ena steget är en förutsättning för det 

andra utan beskriver matematiken som ett landskap med öar och broar som ska erövras. Om 

målsättningen är att elever ska bli kompetenta samhällsmedborgare måste matematiken anpassas för 

att ge eleverna denna kompetens (a.a.). 

 

För elever i matematiksvårigheter talar Magne (1999) om Den nya specialpedagogiken i matematik 

och förespråkar en elevcentrerad undervisningsmodell som bland annat talar emot att alla elevers 

ska nå samma mål. Olika elever har olika inlärningsresurser och om eleven står i centrum är en 

individualisering av mål och kunskaper given. Varje elev behöver skaffa sig sådana matematiska 

kunskaper som svarar emot var och ens behov. För vissa innebär detta att skaffa sig de kunskaper 

som behövs i den akademiska forskarvärlden, andra behöver kunskaper för att klara ett praktiskt 

yrke. Alla behöver dock kunskaper för att klara den matematik som behövs i vardagslivet. För de 

lägst presterande eleverna kommer matematiken att behöva inriktas på att klara vardagens behov. 

Magne skiljer på den klassiska specialundervisningen i matematik och den nya: 

Den klassiska specialpedagogiken  Den nya specialpedagogiken 

Differentiering Inklusion  

Åskådning Aktiv handing 

Sensomotorisk träning Miniräknare 

Småstegsmetod Lärande genom komplexa situationer 

Självövning Självövning under friare former 

Yttre motivation  Inre motivation 

Livsbehov enligt läraren  Livsbehov enligt eleven 
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Elever lär sig inte matematik genom ”drill”. De lär sig matematik genom att tänka och för att de 

tycker om att tänka. I den nya specialpedagogiken vände Magne på en del invanda tankar. Han 

menar att matematikundervisningen inte nödvändigtvis måste gå fram enligt en viss bestämd 

ordning. Det går utmärkt att börja med nians multiplikationstabell eller att införa det hemliga talet x 

mycket tidigare än vad som är brukligt (a.a.). 

 

Löwing och Kilborn (2002) visar dock en motsatt inställning och förespråkar till noggrant 

detaljerade mål och detaljstyrning av undervisningen. För att möjliggöra individualisering 

förespråkas en mycket strukturerad, stegvis undervisning. Kontinuitet i undervisningen från 

förskola till gymnasiet är viktigt särskilt för lågpresterande elever. För att skapa denna kontinuitet 

bör detaljerade lokala arbetsplaner skapas, arbetsplaner som innehåller en långsiktig planering från 

de allra första skolåren. Kursplanens uppnåendemål är inte nog konkreta för att utgöra ett 

tillräckligt stöd till lärare så att de kan tolka och omsätta målen i undervisningen. Följden blir att 

undervisningen blir beroende av upplägget i en lärobok. Utan stödet från detaljerade arbetsplaner 

krävs ett stort didaktiskt kunnande för att ta egna initiativ och avgöra vilka moment som kan tas 

bort från bokens kurs för att ge utrymme åt individualisering och variation med exempelvis 

matematiska samtal utifrån elevernas behov (a.a.).  

 

Kraven på formella matematikkunskaper har tonats ner i skolan idag till förmån för 

vardagsmatematik. På så vis har matematiken gjorts enklare för vissa elever medan det uppstår 

problem för de som fortsätter att studera matematik och som är beroende av dessa formella 

kunskaper. Ett exempel är att många lärare och läromedelsförfattare har slutat räkna med tal i 

bråkform i syfte att tillrättalägga undervisningen för svagpresterande elever vilket är problematiskt 

eftersom bråkräkning är en viktig förkunskap för ett flertal algebraiska operationer (a.a.). 

2.3.2 Konkretisering, språk och begrepp 

Matematik förstås och kommuniceras genom begrepp. Det handlar dels om formellt matematiska 

begrepp som summa, rektangel och medelvärde men även vardagsord som beskriver till exempel 

antal och läge. Genom erfarenhet från vardagen har små barn redan byggt upp en kunskap och 

förförståelse för matematiska begrepp som de har med sig när de börjar skolan. Eleven kan klara sig 

ganska långt med ett informellt matematikspråk både i vardagen och i de tidigare skolåren. När de 

senare möter en mer abstrakt matematik behövs mer precisa termer och då räcker inte 

vardagsspråket (Löwing & Kilborn, 2002). 

 

När de nya begreppen införs är det viktigt att detta sker på ett sätt så att eleverna förstår vad de 

innebär och att de verkligen blir ett verktyg att lösa matematiska problem (a.a.). Ett exempel är att 

lärarstuderande som blivit godkända på gymnasiets C- och D-kurser i matematik inte kan redogöra 

för betydelsen av begreppen funktion och variabel. Dessa begrepp har använts i undervisningen 

utan att eleverna har förstått deras innebörd. För att skapa en förståelse är det viktigt att lärarna 

konkretiserar undervisningen och belyser det som ska läras in genom att antingen använda 

laborativt material eller genom att knyta an till elevens vardag eller tidigare erfarenheter. Avsikten 

med konkretiseringen är att skapa en språklig förståelse av undervisningens innehåll.  

 

Det är viktigt att klargöra syftet med konkretiseringen. Löwing och Kilborn (2002) lyfter fram 

exemplet Pythagoras sats där lärare ibland arbetar med att konkretisera beviset vilket inte gör det 

enklare för eleverna att använda formeln a
2 
+ b

2 
= c

2 
vilket är den vanligaste användningen av 
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Pythagoras sats. Det är också viktigt att språket och metoden som används vid konkretiseringen 

stämmer överens med det språk och den metod eleverna ska använda när de senare arbetar utan 

laborativt material så att det informella språket knyts ihop det formella språket. Om en sådan 

överensstämmelse saknas har konkretiseringen ingen positiv inverkan på elevens 

kunskapsutveckling utan kan snarare förvirra.  

 

Det är också viktigt att den laborativa aktiviteten leder fram till att eleverna förstår innebörden i en 

metod eller en räkneregel och inte bara blir ett roligt inslag i undervisningen som kan hjälpa eleven 

att finna rätt svar. Ibland används uttrycket hands on – minds off vilket används för att belysa risken 

att laborativt arbete inte innebär att eleven lär sig matematik. Laborationen kan istället komma att 

handla om att göra istället för att förstå om inte läraren uppmärksammar denna risk. Läraren 

behöver ta ställning till de didaktiska frågorna om vad som ska läras, varför det ska läras och hur 

det ska läras. Det är lätt att fastna på hur-frågan i planeringen och glömma bort att ta ställning till 

vad och varför (Rystedt & Trygg, 2005). 

 

Konkretiseringen ska hjälpa eleven att bygga upp en ny tankeform och också vara en hjälp för att 

inte glömma. Om tankeformen glöms bort finns erfarenheten från konkretiseringen kvar som ett 

stöd att falla tillbaka mot så att tankeformen kan återskapas (Löwing & Kilborn, 2002).  

 

De flesta moment inom den grundläggande matematiken har uppkommit ur vardagen och är därmed 

möjlig att konkretisera. När matematiken når en mer avancerad nivå liknar matematiken mer ett 

logiskt spel än den konkreta verkligheten och det är inte alltid möjligt att ge konkreta förklaringar. 

Ett exempel är algebraiska prioriteringsregler. Det kan dock vara möjligt att hjälpa eleverna att 

förstå de matematiska reglerna genom exempelvis förklarande spel (a.a.). 

 

Det laborativa materialet har endast till syfte att visa och konkretisera en tankeform eller att stödja 

en språklig förklaring och ska inte fungera som en räknemaskin. Det är inte meningen att eleverna 

alltid ska arbeta med laborativt material för att lösa samma typ av uppgifter. När eleven har förstått 

tankeformen ska materialet plockas bort och den nya tankeformen användas (a.a.). 

2.3.3 Enskilt arbete  

Kursplanen från 2000 lägger vikt vid kommunikation samtidigt som arbetsprocessen lyfts fram. Det 

är inte bara svaret som är viktigt. Inte desto mindre har enskilt arbete under matematiklektionerna 

ökat medan diskussioner och lärarledda genomgångar har minskat. Lärarna har mer och mer fått 

funktionen som handledare i elevernas självständiga arbete istället för att ägna sig åt traditionell 

undervisning. Ett problem som har uppstått är att lärarens roll som handledare har varit oklar och 

många lärare i alltför stor utsträckning har tonat ner sin egen roll och istället förlitat sig på elevens 

förmåga till att ta eget ansvar för skolarbetet. En följd av detta arbetssätt är att undervisningen blivit 

allt mer styrd av läroboken och att många elever inte fått det lärarstöd i undervisningen som de 

skulle behövt. Många elever har tappat motivationen för arbetet (Skolverket, 2003; Skolverket, 

2005)  

 

De flesta skolklasser eller undervisningsgrupper är mycket heterogena. Individualisering är centralt 

för en framgångsrik matematikundervisning så att den blir meningsfull och alla elever kan 

tillgodogöra sig den. En vanlig arbetsmetod är att eleverna arbetar i sin egen takt i en lärobok 

(Löwing & Kilborn, 2002; Johansson, 2006).  
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Enligt 2003 års nationella utvärdering av grundskolan – NU-03 – har matematikundervisningen 

förändrats på olika plan jämfört med vad som framkom i de tidigare genomförda utvärderingarna 

1989, 1992 och 1995. Lektionerna har blivit tystare, enskilt arbete är vanligare och eleverna är mer 

hänvisade till sig själva. Diskussioner och lärarledda genomgångar har blivit ovanligare Lärarna 

ägnar sig i mindre utsträckning åt traditionell undervisning och är mer handledare för elevers 

enskilda projekt. Undervisningen är till mycket stor del läroboksstyrd (Skolverket, 2005). 

 

Läroboken kan fungera som ett verktyg som underlättar det dagliga arbetet för läraren. Boken 

strukturerar stoffet och ger ett förslag till hur lektionerna kan organiseras med övningar och 

aktiviteter. Uppgifterna är ofta graderade med en stigande svårighetsgrad vilket underlättar 

individualisering eftersom alla elever kan arbeta på sin egen nivå. Detta kan vara en förklaring till 

lärobokens framträdande ställning och varför så stor del av den svenska matematikundervisningen 

handlar om tyst räknande i boken. I Sverige pågår en allmän diskussion om lärobokens roll i 

matematikundervisningen. Inget annat ämne är så beroende av läroboken som matematiken där den 

intar en mycket styrande roll. Framförallt från skolår fyra och framåt är matematikundervisning ofta 

liktydig med arbete i läroboken. Det är också vanligt att läraren helt följer läroboken i 

undervisningen. I sin undersökning finner Johansson (2006) att individuellt arbete baseras helt och 

hållet på uppgifterna i läroboken, de exempel som eleverna får ta del av vid gemensamma 

genomgångar är ofta tagna direkt från boken, metoder och lösningsmodeller är samma som i boken 

och hemläxor består av uppgifter som hämtas från boken. Det sätt på vilket undervisningen 

organiseras i klassrummet kan skifta betydligt även om arbetet följer ett läromedel. Det kan 

exempelvis handla om fördelningen mellan eget arbete och gemensamt arbete i klassen. Det kan 

vara en tydlig avgränsning mellan eget och gemensamt arbete eller så kan läraren väja att alternera 

mellan individuellt och gemensamt arbete flera gånger under en lektion. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att boken inte kan ses som ett verktyg som översätter läroplanen. Ibland finns det till 

och med skillnader mellan läroplanen och läroboken. Idag finns ingen statlig kontroll av svenska 

läroböcker. En lärobok kan alltså inte fungera som en garanti för att läroplanen följs (a.a.). Det som 

ofta saknas i läroböcker jämfört med vad läroplanen föreskriver, är en diskussion om matematik 

som ett vetenskapligt ämne. När undervisningen uteslutande baseras på läroboken missar eleverna 

en viktig del som handlar om matematikens utveckling och betydelse i samhället (a.a.). 

 

Det finns en risk att låta eleverna arbeta på egen hand i boken. Om eleverna arbetar helt i sin egen 

takt och kanske med olika moment är det lätt att läraren tappar kontrollen över 

undervisningssituationen och får därmed svårt att ge varje elev den hjälp han eller hon behöver. Det 

blir även svårt att föra matematiska samtal i grupp, och eleverna gå då miste om möjligheter att 

bygga upp matematiska tankar och ett språk för att kommunicera matematik. Om undervisningen 

till största delen baseras på eget arbete ges eleven begränsade möjligheter att diskutera och utveckla 

olika lösningsstrategier och tankeformer i samspel med andra elever (Löwing & Kilborn, 2002). 

2.3.4 Problemlösning 

Problemlösning lyfts i kursplanen från år 2000 fram som något som alltid har haft en central plats i 

matematikämnet (Skolverket, 2000).  

 

Många problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver 

använda matematikens uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, 
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ges en matematisk tolkning och lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder. 

Resultaten skall sedan tolkas och värderas i förhållande till det ursprungliga sammanhanget. 

Problem kan också vara relaterade till matematik som saknar direkt samband med den konkreta 

verkligheten. För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 

uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i 

behov av särskilda utmaningar (Skolverket, 2000, s. 2).  

 

Problemlösning kan vara en bra metod för att elever ska få möjlighet att förstå och tillämpa olika 

matematiska tankeprocesser och inte enbart lära sig att tillämpa vissa givna metoder. Genom att 

arbeta med matematisk problemlösning kan eleven få en allmän kompetens att lösa även andra 

typer av problem (Taflin, 2007).  

 

En förutsättning för en lyckad undervisning med problemlösning som metod är att problemen är väl 

valda och att undervisningen genomförs på ett medvetet sätt. Problemlösning stimulerar i allmänhet 

elever att komma med alternativa lösningar uttryckta på olika vis och dessa lösningar bör 

uppmärksammas och fungera som utgångspunkt för matematiska diskussioner. Eleverna lär då av 

varandra och blir varandras resurser. Läraren får genom samtalen en inblick i elevernas 

matematiska idéer och resonemang (a.a.). 

 

Taflins avhandling (2007) bygger på det som benämns som rika problem vilka definieras på 

följande vis: 

 

Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 

Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och representationer. 

Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån eleverna skilda lösningar, en 

diskussion som visar på olika strategier, representationer och matematiska idéer. 

Problemet ska kunna fungera som brobyggare. 

Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem.(Taflin, 

2007, s. 56) 

 

Ett matematiskt problem kan uppfattas på olika sätt menar Löwing och Kilborn (2002). Olika 

definitioner kan vara att ett problem helt enkelt är ett lästal, att det är en uppgift som vållar eleven 

problem att lösa, en matematisk uppgift som det inte finns någon färdig rutin för att lösa och så 

vidare. Dessa definitioner handlar inte om hur folk i allmänhet löser vardagsproblem, vilket troligen 

är intentionen i kursplanen, utan hur begåvade elever löser kluriga problem.  
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2.4 Lusten att lära - med fokus på matematik.  

Under åren 2001 och 2002 genomförde Skolverket nationella kvalitetsgranskningar av hur lusten att 

lära väcks och hålls vid liv inom förskola, skola och vuxenutbildning avseende matematikämnet. 

Undersökningen presenterades i rapporten Lusten att lära - med fokus på matematik (Skolverket, 

2003). 

 

I rapporten förs en diskussion kring definitionen av begreppet ”lust att lära”. Många av de elever 

som deltagit i undersökningen beskriver att känslan av lust att lära uppstår i situationer då de både 

tänkt och känt. Det kan exempelvis röra sig om aha-upplevelser då lösningen av ett problem eller 

innebörden av ett matematiskt samband plötsligt klarnat. Ofta nämns undervisningssituationer som 

gett utrymme för variation, där eleverna arbetat med icke-rutinmässiga lösningar och där det funnits 

laborativa inslag. Praktiskt estetiska ämnen nämns ofta i samband med lust att lära. I begreppet lust 

ingår nyfikenhet, fantasi och upptäckarglädje. Den slutliga definitionen av begreppet lust att lära 

som skolverkets granskningsgrupp arbetat efter blev följande: 

 

Den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och 

tillsammans med andra söka och forma en kunskap (Skolverket, 2003, s. 9). 

 

På många skolor bedrivs ett ansenligt arbete med att främja elevers lust att lära. Utifrån 

granskningen går det inte att säga att en specifik undervisningssituation eller lärmiljö är bättre eller 

sämre. Det förefaller istället som att flera olika faktorer spelar in för att eleverna ska känna lust eller 

olust. Elever i olika åldrar eller grupperingar har olika behov och reagerar olika på likartade 

undervisningsmetoder (a.a.). 

 

Enligt rapporten visar så väl forskning som erfarenhet att barns tidiga möte med matematik är 

avgörande för hur ämnet kommer att uppfattas under hela skoltiden. Barnens tidiga möte med 

matematiken påverkar deras framtida kunnande, attityd och syn på matematik. I förskolan arbetar 

lärarna genom att ta tillvara de situationer som uppstår och genom att synliggöra matematiken i 

vardagen och bejaka barnens intresse och tankar. Förskolebarn bör inte ägna sig åt formellt 

räknande i böcker utan använda de matematiska situationer som finns i den dagliga verksamheten. 

Det kan handla om att räkna, klassificera, benämna och mäta (a.a.). 

 

Enligt undersökningen förändras undervisningen från att i stor utsträckning utgå från elevernas 

värld och läroplanernas övergripande mål i de tidigare skolåren till att allt mer domineras av 

läroboken och kursmålen för de äldre eleverna. I grundskolans senare år handlar uppgifterna till stor 

del om mekanisk räkning, och utförs individuellt med stöd av läraren i klassrummet (a.a.).  

 

… färdighet går före förståelse. Arbetet handlar i hög grad om att ”räkna så många tal som 

möjligt”, ofta på egen hand med lärobokens diagnosmaterial/facit som hjälp (Skolverket, 2003, 

s. 19) 
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För elever i matematiksvårigheter upplevs matematiken som komplicerad. Misslyckanden leder till 

minskad självtillit som i sin tur leder till olust och motvilja att lära, risken för en ond cirkel med 

vikande resultat är överhängande (a.a.). 

 

För att bibehålla det lilla barnets nyfikenhet och lust att lära lyfts flera faktorer fram i rapporten. För 

den enskilde eleven är behovet av förståelse avgörande. Möjligheten att lyckas genom att erbjudas 

relevanta uppgifter på rätt nivå leder till lusten att söka nya utmaningar. En varierad undervisning 

där praktiska uppgifter, gruppuppgifter och matematiksamtal ingår bidrar till ett lustfyllt lärande 

(a.a.).  

  

Även lärarnas betydelse för lusten att lära lyfts fram i rapporten. Engagerade, inspirerande lärare 

med förmåga att fånga elevernas idéer och med förmåga att tyda och bekräfta elevernas 

matematiska resonemang ger eleverna självtillit. Lärarkompetensen, så väl den pedagogiska som 

ämneskunskaperna är avgörande för elevernas resultat (a.a.). 
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3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva några elevers upplevelser av matematikängslan. Flera 

undersökningar har visat att många elever känner obehag och oro i samband med matematik och att 

de därför får svårt att tillgodogöra sig skolans matematikundervisning på bästa sätt. Genom att lyfta 

fram några elevers upplevelser och tankar kan studien förhoppningsvis bidra till en fördjupad dialog 

mellan lärare och elever kring matematikängslan.  

 

Undersökningen utgår från frågeställningen hur matematikängslan kan förstås utifrån ett 

elevperspektiv med avseende på: 

 

 orsaker 

 skolans matematikundervisning 

 hur matematikängslan hanteras 

 konsekvenser för framtiden 

 hur matematikängslan kan förebyggas 
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4 Metod 

De forskningsmetoder som går ut på att målinriktat och strukturerat samla in information från den 

faktiska verkligheten kallas empiriska studier. Empiriska studier är vanliga inom naturvetenskapen 

men även inom samhälls- och beteendeforskning. Inom de senare områdena kan det ibland vara 

nödvändigt att försöka studera och kartlägga det som inte syns eller går att mäta. Syftet är både att 

förklara och att förstå komplicerade inre samband och därför måste metoden för forskningen 

varieras och anpassas så att detta möjliggörs (Befring, 1994).  

4.1 Kvalitativ metod 

Kvantitativ och kvalitativ forskning är två olika inriktningar som skiljer sig från varandra på flera 

sätt. Kvantitativ forskning ligger nära naturvetenskapens syn på kunskap där det är nödvändigt att 

mäta och förhålla sig objektiv till det som studeras (Bryman, 2006).  

 

En kvalitativ undersökning är istället fokuserad på tolkning och förståelse för att beskriva det som 

studerats. Inom samhällsvetenskapen studeras människor och deras sociala värld och att studera 

detta skiljer sig från att studera naturvetenskapliga fenomen eftersom människor tänker, känner och 

tillskriver mening till sin sociala värld. Utgångspunkten för en kvalitativ studie är att människors 

handlingar beror på individens upplevelser av den sociala verkligheten. Den kvalitativa 

forskningsmetoden lägger tyngdpunkten vid förståelse av den sociala verkligheten utifrån hur 

människor tolkar sin omgivning. För att studera individers upplevelser krävs en kvalitativt inriktad 

forskning som syftar till att söka förståelse för personers erfarenheter och känslor snarare än att 

finna en allmängiltig förklaring till ett visst fenomen eller beteende (a.a.). 

 

En kvalitativ studie är oftast induktiv vilket innebär att den inte utgår från en särskild teori utan 

försöker dra slutsatser och formulera en teori utifrån de resultat undersökningen ger. Den induktivt 

arbetande forskaren börjar med empirin och försöker sedan utforma en teori utifrån de resultat som 

undersökningen givit (Patel & Davidson, 1994). 

 

Kvalitativ forskning kan också användas för att pröva en befintlig teori. Detta kallas för att studien 

är deduktiv. Deduktiva studier förekommer men är ovanliga inom kvalitativ forskning (Bryman, 

2006). 

 

En kvalitativ undersökning bygger på vissa moment eller faser som inte är standardiserade utan kan 

variera. Det är dock vanligt att forskaren börjar med att formulera en forskningsfråga, därefter väljs 

en lämplig metod, undersökningen genomförs, resultatet tolkas, ytterligare frågeställningar 

formuleras och nya undersökningar genomförs. Därefter skrivs forskningsrapporten. Det är dock 

mycket svårt att beskriva en specifik arbetsgång för kvalitativ forskning eftersom traditionen 

rymmer många olika sätt att arbeta. Inom ramen för kvalitativ forskning ryms också många olika 

forskningsmetoder bland annat deltagande observation, kvalitativ intervju, fokusgrupper och 

insamling och analys av texter och dokument (Bryman, 2006).  
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I denna undersökning studeras elevers upplevelse av den matematikundervisning de mött i skolan. 

För att bäst leva upp till syftet, besvara frågeställningarna och utforska elevernas upplevelser, 

tankar och känslor passar en kvalitativ metod. 

4.2 Fenomenologi 

Med teoretisk ansats menas även att ett forskningsarbete tar sin utgångspunkt i en viss 

forskningsteoretisk modell eller tradition. Denna studie syftar till att studera några 

grundskoleelevers upplevelser i samband med matematikundervisningen och jag avser att använda 

en fenomenologisk-hermeneutisk ansats vilket innebär en strävan att beskriva och tolka hur ett 

fenomen gestaltar sig för individernas medvetande, i det här fallet några individers tankar och 

känslor kring skolans matematikundervisning, hur de upplever sin egen sociala verklighet.  

 

Fenomenologi kan beskrivas som vetenskapen om mänskliga upplevelser av fenomen för att förstå 

fenomenets väsen. Fenomenologi är dock inte en enhetlig forskningsansats utan rymmer stora 

variationer. Generellt kan fenomenologin ändå beskrivas som studier som strävar efter att beskriva 

enskilda människors upplevelser och hur fenomen framträder för vårt medvetande. Ordet fenomen 

betyder som det visar sig för någon och det är i den bemärkelsen begreppet används inom 

fenomenologin. Det rör sig om ett samspel mellan subjekt och objekt (Bengtsson, 2005).  

 

Människan befinner sig i sin livsvärld. Livsvärlden är en bakgrund och en förutsättning för hennes 

upplevelser av händelser och saker. En livsvärldsansats betyder att en konkret värld studeras på det 

sätt som den framträder för existerande människor. Livsvärlden är den konkreta verklighet som vi 

lever i, det går inte att bortse från livsvärlden och att även som forskaren är en del av denna. Utan 

att ta hänsyn till forskarens egen underliggande kunskap om världen skulle ett forskningsresultat bli 

tomt och innehållslöst. Teoretisk kunskap om fenomenet som studeras bör däremot sättas åt sidan 

så att det studerade objektet kan framträda i sin helhet (a.a).  

4.3 Hermeneutik 

För att nå en förståelse för någons tankar, känslor och upplevelser kan tolkningsläran hermeneutik 

användas. Hermeneutisk tolkning innebär att försöka tydliggöra en persons upplevelser och att sätta 

in dem i ett sammanhang. Målet med tolkningen är att förstå vad en händelse eller situation innebär 

för en individ, hennes avsikter, känslor och upplevelser (Thurén, 2007).  

 

Hermeneutiken går ut på att öka förståelsen mellan människor och bygger på tolkning av 

information. Hermeneutik är även en metod att förmedla mellan världar, till exempel mellan 

forskarens och informantens livsvärldar eller som i föreliggande undersökning som kan ses som ett 

försök att öka förståelsen mellan elevens och lärarens värld. I en pedagogisk undersökning med 

livsvärlden som grund kan alltså hermeneutiken fungera som metod. Insamlingen går ut på att 

forskaren utgår från sin livsvärld men möter på ett systematiskt sätt andra människor och deras 

livsvärldar genom exempelvis intervjuer. Genom dessa möten fördjupas och utvecklas forskarens 

bild (Bengtsson, 2005).  
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Tolkning är en subjektiv handling som alltid utgår från ett visst perspektiv. I värsta fall kan tolkning 

innebära ett fördomsfullt sätt att lägga betydelse till händelser och fenomen. För att undvika detta 

bör tolkningen bygga på kunskap och tidigare erfarenheter. Det som tolkas kan ses utifrån olika 

aspekter vilket är viktigt för att undvika en fördomsfull förklaring (Ödman, 1979). 

4.4 Hermeneutisk analys 

4.4.1 Viktiga arbetsprinciper 

Utgångspunkten för en hermeneutisk analys är tolkningsprocessen. Viktiga moment här är 

förhållningssättet vid tolkningen, hur tolkningen genomförs, tillvägagångssätt vid valet av tolkning 

samt hur resultatet förmedlas till andra (Ödman, 1979). 

4.4.2 Förhållningssätt 

Förhållningssättet kan kallas det öppna frågandets princip och innebär att forskaren ställer frågor 

till texten som om svaret var okänt. En öppenhet bör eftersträvas så att textens betydelse får komma 

fram även om den säger något annat än vad uttolkaren till en början trodde. Ödman (1979) har 

formulerat två handlingsregler vad gäller förhållningssättet: 

 

1. Det är viktigt att söka information som även går i andra riktigningar än vår nuvarande 

förförståelse, att söka information som säger emot vår förförståelse. 

2. Formulera och pröva olika tolkningsalternativ så att våra föreställningar kan omprövas. 

 

I inledningskapitlet beskrivs min förförståelsen av det undersökta fenomenet. Det kan 

förhoppningsvis klargöra vilka uppfattningar och kunskaper som ligger till grund för tolkningarna 

och även möjliggöra för läsaren att förstå tolkningen. 

4.4.3 Tolkningsprocessen 

Den hermeneutiska cirkeln är en bild för hur tolkningsprocessen går till. Meningen hos helheten 

byggs upp av delarnas innebörd. Tolkningen innebär en pendling mellan att läsa det som faktiskt 

står i texten och det underförstådda som går att utläsa men som inte sägs rent ut i texten. 

Tolkningen blir en pendling mellan helheten och delarna och handlar om att pröva och ta ställning 

till olika möjliga förklaringar. Resultatet blir ett systematiskt sökande efter fördjupade insikter och 

ökad förståelse, den så kallade hermeneutiska spiralen (Ödman, 1979; Stensmo, 2002). 

 

Det empiriska underlag som tolkas i denna studie består av sju inspelade och utskrivna intervjuer. 

Det första steget i arbetet med analysen var att sammanfatta intervjuutskrifterna i syfte att göra 

texterna mer lättöverskådliga. Den information som framkom i intervjuerna och som berörde 

studiens syfte systematiserades på så sätt. Därefter påbörjades arbetet med att försöka förstå 

fenomenet matematikängslan utifrån elevens perspektiv.  

 

Först studerades sammanfattningarna som helheter i syfte att finna övergripande mening. Nästa steg 

var att undersöka olika delar i texterna vilka kunde ha betydelse för frågeställningarna. Då framkom 

olika beskrivningar som kunde skildra samma möjliga fenomen eller betydelse. Det kan beskrivas 

som att ett antal citat från texten gav upphov till en hypotes. För att kunna bekräfta eller falsifiera 
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hypotesen formulerades även alternativa hypoteser eller tolkningsalternativ som rörde samma 

företeelse. Även motsägelser som gick att utläsa i texterna lyftes fram. 

4.4.4 Val av tolkning 

Nästa steg i tolkningsprocessen blev att ta reda på vilket tolkningsalternativ som stämde bäst med 

de övriga kunskaperna. Hypoteserna jämfördes därför med helheten, vilket vill säga den övriga 

texten och även med bakgrundsfakta för att finna mer information och göra det möjligt att urskilja 

den mest rimliga tolkningen. På så vis fick vissa tolkningsalternativ stöd på flera ställen medan 

andra kunde ses som mindre rimliga.  

 

Detta blev det som kallas den hermeneutiska cirkeln och handlar om att i sökandet efter fördjupad 

förståelse pendla mellan textens helhet och delar. Något som beskrivs på ett ställe i texten kanske 

får stöd eller motsägs i ett annat avsnitt. Tolkningsarbetet går ut på att sammanställa information 

om olika fenomen som kommer fram i undersökningen och finna den mest rimliga tolkningen eller 

förklaringen. Tillsammans kan olika delar ge mer information än vad varje del kan ge för sig. Att 

finna även det outtalade är en uppgift för den som avser att göra en hermeneutisk tolkning. Det är 

dock inte möjligt att finna något slags facit på om tolkningen är riktig eller inte utan arbetet handlar 

om att bestämma vilken tolkning som verkar mest rimlig (Ödman, 1979). 

4.4.5 Förmedla resultatet 

Arbetet med analyskapitlet har genomsyrats av en strävan att presentera tolkningar och slutsatser på 

ett sådant sätt att de kan kontrolleras av läsaren.  

 

Dokumentationen ska vara tydlig och presenteras med ett enkelt och tydligt språk. Det är viktigt att 

ge tillräckligt med underlag för att läsaren ska förstå hur tolkningarna är gjorda så att läsaren också 

kan bedöma tolkningarna (Ödman, 1979). 

4.5 Metodval - Fokusgrupper eller 

semistrukturerade intervjuer 

I denna undersökning studeras några elevers upplevelse av obehag och oro i samband med skolans 

matematikundervisning. För att få svar på frågeställningarna har sju intervjuer med elever i de 

senare skolåren genomförts.  

 

Genom att använda intervju som metod ges möjligheten att skapa en bild av intervjupersonernas 

erfarenheter och uppfattningar av ett fenomen eftersom informanterna själva formulerar sina svar. 

Den semistrukturerade intervjun ger goda möjligheter till fylliga och detaljerade svar från 

intervjupersonerna. Semistrukturerade intervjuer utgår från en ram med viktiga hållpunkter, en så 

kallad intervjuguide. Intervjufrågorna ska inte vara planerade i detalj, ordningen på frågorna kan 

ändras och det finns även utrymme för följdfrågor (Bryman, 2002). 

 

Ett alternativ till att semistrukturerade intervjuer skulle kunna vara fokusgrupper. Fokusgrupper 

som forskningsmetod är en form av gruppdiskussion som leds av en forskare. Forskaren har ett 

tema för samtalet och en struktur som påminner om en semistrukturerad intervju. Fokusgruppen är 
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inte samma sak som en gruppintervju där samma fråga ställs till alla deltagare utan grupprocessen 

och interaktionen mellan deltagarna är viktig (Barbour, 2007). 

 

Fokusgrupper kan vara en användbar metod för att studera vissa känsliga ämnen som kan vara 

lättare att diskutera i grupp. Upplevt obehag och oro i samband med skolans 

matematikundervisning skulle kunna vara ett sådant känsligt ämne. I gruppen finns en viss trygghet, 

det finns en möjlighet att tala när man vill och att vara tyst när man vill (a.a.). 

 

Det kan dock finnas en risk att gruppdynamiken styr mot en alltför starkt negativ bild av 

undervisningssituationen om ett antal tonåringar med eventuellt negativa erfarenheter samlas i en 

diskussionsgrupp (a.a.).  

 

Forskningsfrågan i denna studie har i viss mån ett livsperspektivsupplägg. Det kan vara intressant 

att försöka få en bild av respondenternas utveckling och hur de upplevt matematikundervisningen 

under olika faser av sin grundskoletid. Fokusgrupper kan då vara en mindre lämplig metod eftersom 

en livshistoria behöver berättas från början till slut och inte blandas och bli uppdelad i sekvenser 

vilket blir fallet i den struktur som följer med en fokusgruppsdiskussion. Att följa och analysera ett 

sådant intervjumaterial blir en omöjlig uppgift (a.a.).  

 

Andra nackdelar med fokusgrupper skulle kunna vara att det kan vara svårt att hitta ett lämpligt 

antal personer som kan delta, hitta en tid och lokal som passar alla, mycket tid kanske måste läggas 

på att ringa runt och kontrollera att alla deltagare kan och verkligen kommer att dyka upp på avtalad 

tid (a.a.). 

 

Undersökningen har således baserats på sju semistrukturerade intervjuer, sex av informanterna är 

elever i grundskolans senare år och en går första året i gymnasieskolan. Avsikten med studien har 

främst varit att kartlägga hur det förhåller sig i just de studerade fallen. (Patel & Davidson, 1994). 

Det är inte möjligt att dra några generella slutsatser av studien även om det är tänkbart eller till och 

med troligt att resultatet är giltigt för fler elever än de som ingår i denna studie. 

 

Vid intervjutillfällena har en intervjuguide (bilaga 2) följts. Intervjuerna spelades in och skrevs ut 

ordagrant. Av praktiska skäl genomfördes en av intervjuerna per telefon.  

4.6 Urval  

Undersökningen baseras på intervjuer med sju tonåringar från en svensk storstad, sex är elever i 

grundskolan och en går första året i gymnasieskolan. Intervjuerna genomfördes under våren 2009. 

Informanterna har någon gång har upplevt någon form av obehag eller oro i samband med 

matematik och var alla villiga att ställa upp och berätta om sina upplevelser kring sin 

matematikängslan i en intervju.  

 

I de första försöken att komma i kontakt med elever kontaktades rektorer och lärare på olika skolor 

med en förfrågan om de hade möjlighet att hjälpa till. Missivbrevet (bilaga 1) som innehöll en 

presentation av mig, beskrivning av studiens syfte samt en beskrivning av hur Vetenskapsrådets 

etiska regler skulle komma att följas, bifogades. Tanken var att lärarna skulle presentera brevet i ett 

antal skolklasser. De elever som någon gång upplevt någon form av obehag eller oro i samband 
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med matematik och som skulle kunna tänka sig att delta i en intervju skulle ta hem brevet, visa upp 

det för föräldrarna, skriva under och lämna det till läraren vid ett senare tillfälle. Därefter skulle en 

lämplig tid och plats att genomföra intervjun bestämmas.  

 

Det visade sig vara svårt att hitta lämpliga informanter. Det är tänkbart att elever som någon gång 

upplevt obehag eller oro är tveksamma till att ställa upp i en intervju eftersom ämnet kan uppfattas 

som känsligt. Förfarandet innebar också att många personer involverades, rektorer, lärare, föräldrar 

och elever. För att få till stånd en intervju krävdes att flera personer tog av sin tid för att sätta sig in 

i vad studien handlade om och gav sitt godkännande eller hjälpte till med de praktiska 

arrangemangen. 

 

För att möjliggöra genomförandet av de sista fyra intervjuerna användes slutligen ett strategiskt 

urval (Stensmo, 2002) eller ett icke-sannolikhetsurval (Bryman, 2002), vilket innebär att personliga 

kontakter har utnyttjats för att kunna komma i kontakt med lämpliga informanter vilka varit villiga 

att ställa upp på intervjuer.  

 

Ytterligare några intervjuer, som aldrig kom att användas i studien, har genomförts. Anledningen 

till att dessa intervjuer inte använts är att informanterna under intervjuerna uppgav att de aldrig 

erfarit någon matematikängslan.  

4.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet etiska regler lägger fram fyra etiska grundkrav vilka en forskare ska ta hänsyn till 

då en undersökning genomförs De fyra grundkraven benämns informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007).  

 

Informationskravet innebär att respondenterna informeras om deras egen roll i studien, studiens 

syfte, dess användning samt samtycker till deltagandet och informeras om att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan i studien.  

 

Samtyckeskravet innebär att informanten ska lämna sitt samtycke till att delta i studien. Om studien 

gäller minderåriga ska forskaren även inhämta samtycker från föräldrar eller vårdnadshavare. 

Samtyckeskravet innebär även att deltagare i studien ska ges möjlighet att själva bestämma om de 

vill delta i studien och även ges möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande. Informanten får 

inte utsättas för otillbörlig påtryckning för att delta och ska inte stå i beroendeställningen till den 

som utför undersökningen. 

 

För att tillmötesgå informations- och samtyckeskravet lämnades ett informationsbrev (bilaga 1) ut 

till elever och föräldrar. I brevet fanns information om studiens syfte, elevernas roll och att 

deltagandet är frivilligt och att det går bra att avbryta sin medverkan när som helst. Innan 

intervjuerna genomföres krävdes godkännande från både elever och vårdnadshavare eftersom 

eleverna är minderåriga. Vidare innehöll informationsbrevet telefonnummer och e-postadress till 

mig och e-postadress till min handledare om någon skulle vilja avsluta sin medverkan, ställa frågor 

eller inkomma med kompletterande uppgifter.  
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Konfidentialitetskravet innebär att alla som kommer i kontakt med känslig information som kan 

härledas till en enskild person, har tystnadsplikt. Uppgifter ska antecknas, lagras och avrapporteras 

på ett sådant sätt så att enskilda personer inte kan identifieras av utomstående. Detta är särskilt 

viktigt om uppgifterna är av etiskt känslig natur. Matematiksvårigheter kan vara ett sådant område 

som kan räknas som etiskt känsligt. Undersökningen vänder sig till minderåriga grundskoleelever 

och sekretessen är därför av högsta vikt. För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet nämns 

information som uppgiftsämnarnas hemkommun, skola och namn inte i rapporten. Annan eventuellt 

identifierbar data har ändrats ändras eller tagits bort. Endast svaren redovisas och att all annan 

information utelämnas. 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlad information inte får lämnas vidare till kommersiella eller 

andra icke-vetenskapliga ändamål och så kommer heller inte att ske. 
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5 Resultat 

5.1 Sammanfattning av intervjuer 

5.1.1 Anna  

 (Anna är ett påhittat namn)  

 

Anna tycker att matematik är ett ganska svårt ämne, en uppfattning som hon haft länge. Från år ett 

till och med fem fick hon specialundervisning i matematik. Specialundervisningen upphörde i år 

fem och efter det har hon inte fått några specialpedagogiska extrainsatser, men hon upplever 

fortfarande ämnet som svårt.  

 

Anna har inga svårigheter i andra ämnen möjligen bortsett från NO. Anledningen till att matematik 

är svårt är att det kräver mycket energi och koncentration. Hon menar också att matematiken 

innebär helt nya sätt att tänka. Anna tycker bäst om svenska där hon får skriva mycket. 

 

Anna kan uppleva ett motstånd mot att gå till matematiklektionerna. När lektionen väl är igång och 

om det går bra känns det bättre. 

 

Lektionerna kan ibland upplevas som tunga om hon inte förstår. Då kan hon känna sig ledsen. Anna 

tycker att det är besvärligt om lektionen är lång, det är pratigt, hon inte förstår och om hon 

dessutom är hungrig.  

 

Anna berättar att hon oftast ber läraren om hjälp om hon inte förstår en uppgift. Det kan vara många 

elever som står på tur men hon brukar oftast hinna få hjälp. Ibland kan det uppstå en jobbig 

situation om hon inte förstår lärarens förklaring. Anna brukar lösa det genom att fråga en kamrat 

efteråt eller ta hem uppgifterna och be föräldrarna om hjälp. Hon tar ofta hem matematikuppgifter 

för att arbeta ikapp eller få hjälp av sina föräldrar. 

 

Det finns tillfällen då Anna väljer att inte be läraren om hjälp, trots att hon inte förstår. Anledningen 

är att hon upplever det som genant att ha svårigheter med moment som kanske uppfattas som enkla 

av andra elever. I sådana situationer väljer hon istället att fråga en kamrat eller att ta hem 

uppgifterna och be föräldrarna om hjälp. Om Anna frågar en kamrat upplever hon att hon kan fråga 

vad hon vill. Då är hon inte orolig att framstå som korkad. Ibland behöver hon ställa många frågor 

för att förstå och det är lättare med en kamrat. Läraren har många elever som behöver hjälp och 

Anna tänker att det kanske skulle ta för lång tid om hon skulle ställa alla sina frågor. Hon är också 

orolig för att känna sig lite dum inför läraren, om hon inte förstått trots att läraren just gått igenom 

momentet inför klassen. 

 

Anna menar också att det kan vara lättare att förstå en annan elevs förklaring än lärarens. Elevens 

förklaring är mindre komplicerad. 
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Att Anna inte alltid vill be om hjälp innebär att hon ibland sitter av lektioner utan att få något gjort 

alls. Hon är medveten om att det egentligen inte är någon bra strategi och att det leder till merarbete 

hemma. Hon hoppas sällan över några uppgifter helt och hållet för att hon inte förstår. Hon ser till 

att få hjälp hemma och arbetar ikapp det hon inte förstått och hoppat över i skolan. Anna berättar att 

hon tror att denna strategi kommer att påverka hennes resultat negativt i längden eftersom hon får 

mindre gjort på lektionerna och när hon arbetar ikapp hemma så tar det tid från andra ämnen som 

hon kunnat ägna sig åt annars. 

 

Anna kan tänka sig att välja ett gymnasieprogram eller annan vidareutbildning som innehåller 

mycket matematik eftersom hon vill bli bättre i ämnet, som är viktigt för många yrken.  

 

När det gäller prov är Anna något motsägelsefull. Hon säger att det oftast känns bra före prov 

eftersom hon då har läst på. Å andra sidan säger hon också att hon nästan alltid blir nervös inför 

prov oavsett ämne. Betygen nämns som en anledning till oron. Hon tycker också att det är värre 

med matematik än med andra ämnen eftersom det är mycket att hålla reda på och komma ihåg. I 

andra ämnen finns det mesta redan i huvudet även om SO fungerar på samma sätt som matematik. 

Även där är det mycket att hålla reda på och ett viktigt moment är att kunna göra egna analyser. 

Anna blir nervös för att hon har läst på mycket och är rädd att glömma. Om hon inte har läst på 

ordentligt blir hon också nervös. 

  

Lärarens genomgångar är att annat tillfälle att ställa frågor som Anna utnyttjar ibland, om det är 

små detaljer hon vill fråga om. Gäller det däremot större frågor, om hon inte förstår alls, väljer 

Anna att fråga läraren efter genomgången istället. Det känns onödigt att läraren ska behöva gå 

igenom samma sak igen, inför alla, säger Anna. Hon föreställer sig också att någon elev skulle 

kunna sucka och visa irritation över att behöva höra förklaringen om igen och då skulle hon känna 

sig korkad. 

 

Matematikaktiviteter som Anna upplever som lustfyllda och inspirerande är främst matematiklekar 

och uppgifter där hon får rita. Då går tiden snabbt, Anna känner sig glad och kan längta till nästa 

lektion. 

 

Vad lärare ska tänka på för att göra matematiken lustfylld är bland annat att på ett medvetet sätt ge 

eleverna möjlighet att ställa frågor under genomgångarna. Det är bra att fråga eleverna om de har 

förstått. Då är det lättare att våga fråga. Anna tror att hon skulle våga fråga i en sådan situation. 

 

Det är också bra att blanda räkneövningar i boken med andra typer av uppgifter som till exempel 

matematiklekar för att träna lite olika saker. 

 

Anna återkommer flera gånger till att det är mycket regler att komma ihåg och hålla ordning på i 

matematik och att det därför kan vara bra att läraren skriver upp regler eller formler på tavlan eller 

på lappar. På så vis kan eleverna se reglerna och kanske minnas bättre.  
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5.1.2 Bea 

(Bea är ett påhittat namn) 

 

Matematik är ett mycket viktigt ämne även om det inte är särskilt roligt, tycker Bea. Det är viktigt 

att ha en matematisk grundförståelse även om datorer utför de flesta beräkningar idag, tror hon. 

 

Bea har bra betyg i matematik men tycker ändå att ämnet är svårt och att hon ”är dålig i matte”. 

Hon tycker att ämnet är jobbigt och upplever ofta att hon inte förstår. Under den senaste tiden har 

det känts bättre eftersom hon har börjat tänka att hon inte behöver förstå allting utan att det kan 

räcka med att veta och acceptera att man gör på ett visst sätt. 

 

Så som Bea minns det gick matematik bra för henne i början av grundskolan. Hon kan inte erinra 

sig att det skulle ha varit några problem alls under de första skolåren utan det var i år tre eller fyra 

svårigheterna började komma. Hon nämner att hon fick problem att lära sig multiplikationstabellen 

vilket påverkade hennes självförtroende negativt. Hon förlorade tron på sin egen förmåga i 

matematik. Hon berättat att hon tyckte matematik var ”jättejobbigt” under denna period. Hon 

började undvika att ställa frågor till läraren och anledningen var att hon var orolig att hon inte skulle 

förstå den givna förklaringen vilket skulle kunna leda till pinsamma situationer. Det kändes bättre 

att ta hem uppgifterna och be föräldrarna om hjälp.  

Intervjuare: Du sa tidigare att du tappade självförtroendet kanske i trean fyran, att du kunde 

känna press om du inte förstod. Går det att beskriva de negativa känslorna? 

Bea: Ja, men det var väl för att man blev lite osäker, att jag inte kan det här. Och då kändes det 

som att det var lite jobbigt att fråga läraren också. Jag kände att jag kommer inte att förstå när 

hon förklarar. Då tyckte jag att det var lättare att göra det hemma med mina föräldrar. Det var 

mer så här att jag kände mig osäker på det. 

I: Jag kommer inte att förstå om läraren förklarar? 

B: Ja, alltså jag tyckte det var väldigt svårt med matten och då kändes det jobbigt att räcka upp 

handen och så skulle hon försöka … jag vet inte riktigt varför jag kände så men det kändes lite 

jobbigt i alla fall. 

Följden blev att Bea upplevde matematiken som mycket obehaglig ända till hon började högstadiet. 

Hon undvek att ställa frågor under genomgångar eftersom hon var rädd att säga fel. Nu har det dock 

blivit bättre. Självförtroendet har blivit bättre, hon tror på sig själv och vågar vara mer aktiv under 

gemensamma genomgångar även om hon säger att det fortfarande händer att hon undviker att be 

om hjälp av rädsla att inte förstå förklaringen och på så vis riskera att hamna i en genant situation. 

 

Matematikängslan kan också visa sig genom att Bea tänker att hon inte kommer att klara en uppgift 

fast hon kanske egentligen skulle kunna klara den. Då får hon svårt att koncentrera sig på uppgiften 

eller börjar inte ens försöka och då går det absolut inte att klara den. Det är viktigt att komma in rätt 

i ett nytt moment, att förstå de första uppgifterna för att komma igång och få en tilltro till sig själv 

och sin förmåga. 

Bea: Om jag har fått lite dåligt självförtroende så är det ganska svårt att få bort det när det 

gäller matten. Och då … jo men det tror jag faktiskt för ibland kan man känna att det är lite svårt 

att koncentrera sig. Man kan känna att jag kommer inte att kunna det här fast man kanske 

egentligen skulle kunna det.  
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Intervjuare: Kan det vara så? 

B: Ja, jo men att man känner att man inte kan koncentrera sig på talet för det känns som att jag 

inte kommer att kunna det fast jag … så jag börjar inte försöka riktigt. Utan det blir så där nej 

jag kommer inte att kunna.  

 

Beas känsla inför matematiklektioner är ungefär som inför vilket annat ämne som helst. 

Matematiken kan dock vara lite jobbigare under själva lektionerna eftersom arbetet kräver 

koncentration.  

 

Bea kan uppleva matematikängslan om det är moment som hon tycker är svåra. Då kan hon känna 

press och negativa känslor inför att gå till matematiklektionerna. Detta hänger till stor del ihop med 

vissa avsnitt inom ämnet som är extra svåra. Det som upplevs som jobbigt är att inte förstå. Att inte 

förstå lärarens förklaring är en sak som kan oroa Bea. Oron handlar då i första hand om att komma 

efter med arbetet.  

 

Det händer ganska ofta att Bea tar hem matematikuppgifter och arbetar ikapp hemma eller ber sina 

föräldrar om hjälp. Hon menar att det är lättare att förstå när hon sitter ner ensam i lugn och ro med 

en förälder och har gott om tid, än i skolan. 

 

Om Bea inte förstår under en genomgång händer det ibland att hon ber om extra förklaringar. Hon 

har svårt att förklara varför hon inte alltid ställer frågor när hon inte förstår. Hon inser att det hade 

varit bra att be om hjälp direkt för att förstå från början. Hon tror att det kanske skulle kunna 

innebära negativa konsekvenser som gliringar eller irritation från andra elever men att hon i så fall 

inte skulle bry sig om det. Hon berättar sen att hon egentligen aldrig har ställt frågor under 

gemensamma genomgångar, inte när hon var yngre heller. Istället frågar hon en kamrat eller vänder 

sig till läraren efter genomgången. Då tycker hon att hon får den hjälp hon behöver. 

 

Som exempel på negativa och stressiga situationer beskriver Bea de tillfällen då 

multiplikationstabellerna skulle testas. Tidspressen och jämförelsen med andra elever var det som 

orsakade de negativa känslorna tillsammans med en känsla av att bli ”testad” för att läraren skulle 

kunna bedöma vilka elever som kunde eller inte. När det gäller prov idag säger Bea att hon inte 

upplever det negativt på samma sätt. Nu får hon möjlighet att förbereda sig i god tid innan genom 

att hon vet vilka moment som kommer att komma på provet och då kan hon träna och förbereda sig 

hemma. Bea är nöjd med sina provresultat. 

Intervjuare: Hur känner du inför prov? 

Bea: Det känns oftast väldigt bra för då har jag ju pluggat hemma så att jag kan det. Och då … 

ja men det är en annan sak, för det som vi gjorde när vi var yngre, med gångertabellerna och så, 

det var ”Nu ska vi göra det här”. Testa hur många som kunde. 

I: Oförberett? 

B: Ja. Det var liksom inte ett prov. Det var mer ett test för att lärarna skulle se. Det tyckte jag 

var jättejobbigt. Men nu är det inte så, för liksom på måndag då ska vi ha det och då har ja 

hunnit plugga till allting och så har man ju kapitel som man ska kunna. Så det tycker jag inte är 

jobbigt. 

I: Brukar du lyckas på proven? 
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B: Jo, men det känns bra. 

 

Bea tror att hennes matematikängslan kan komma att påverka hennes resultat på längre sikt. Ett 

dåligt självförtroende är svårt att arbeta bort, menar hon. Hon uttrycker också att hon inte skulle 

välja ett gymnasieprogram som innehåller mycket matematik eftersom hon tycker att matematik är 

svårt och inte särskilt roligt. 

 

Tillfällen då Bea har upplevt matematiken som rolig är vanliga lektioner då hon har förstått och 

känt att det har gått framåt. Hon kan inte säga några speciella moment eller aktiviteter som ar gjort 

henne nyfiken och inspirerad. 

 

För att minimera risken att elever upplever matematikängslan menar Bea att lärare bör undvika att 

ge eleverna i uppgift att förklara eller redovisa enskilt inför klassen. Det fungerar bättre om med 

parredovisningar eller i grupp. Inför en individuell redovisning skapas det lätt stress och oro för att 

säga fel eller inte kunna. I detta sammanhang skiljer sig matematik från andra ämnen, menar Bea. I 

matematiken är det mer att hålla reda på, många steg som måste bli rätt. I andra ämnen är det inte 

samma fokus på detaljer, man kan få till en ganska bra redovisning även om man glömmer hälften. 

Det går inte i matematik, menar Bea.  

5.1.3 Cecilia 

(Cecilia i är ett påhittat namn.) 

 

Cecilia tycker att matematik är ett ganska roligt ämne, men det kan variera beroende på vilket 

humör hon är på. Hon tycker att matematik är viktigt eftersom matematikkunskaper är 

betydelsefulla för ekonomi och arbete i framtiden. Hon kan tänka sig att välja en 

gymnasieutbildning som innehåller mycket matematik.  

 

Cecilia berättar att hon alltid tyckt om skolan och alla ämnen, även matematik. När hon var yngre 

hade hon en matematiklärare som gjorde undervisningen rolig genom praktiska övningar och 

laborationer. Cecilia i menar att hon fick en bra start på matematiken eftersom det blev roligare med 

det praktiska arbetet än om de hade arbetat mer i en bok. 

 

Cecilias inställning till matematik har inte förändrats på det stora hela. Periodvis kan matematiken 

dock kännas besvärlig om det är ett svårt avsnitt och det är något Cecilia inte förstår. Matematiska 

uttryck nämner Cecilia som något som är svårt. Det är svårt eftersom det är något nytt som hon inte 

är van vid. Annars är lektionerna är i allmänhet roliga och det känns bra att gå dit.  

 

Cecilia känner inte oro för att hon inte ska klara matematiken eller för att det är svårt. Det 

tävlingsmomentet upplevdes som pressande, tycker Cecilia. När hon var yngre hade läraren ett 

system som visade upp för klassen var varje elev låg i boken. Hon hade lätt för matematik men 

kände sig dålig om hon inte låg längst fram i boken. Hon kunde bli ledsen om någon annan var 

bättre. Det värsta var att både lärare och andra elever såg hur var och en låg till. Cecilia menar att 

det säkert inte var någon annan som tänkte på om just hon låg först eller inte. De var säkert 

upptagna med att fundera över sin egen placering. Att vara snabb var måttet på att vara duktig i 

matematik. 
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Cecilia ställer inte frågor till läraren under gemensamma genomgångar.  

Jag tycker det skulle vara jobbigt om jag skulle fråga någonting. 

Hon menar att det oftast är någon annan som heller inte har förstått och som ställer frågan istället. 

Anledningen till att hon inte ställer frågor i helklass är att hon är rädd att någon annan elev skulle 

skratta eller på ett negativt sätt ska kommentera att hon inte kan.  

Intervjuare: Och vad skulle händ om du frågade? Det skulle kännas obehagligt då? 

Cecilia: Ja, alltså inte för att det skulle vara så konstigt egentligen. För det är ju folk som frågar 

varje lektion. Men då kanske det är någon som skrattar lite men sen tänker man ju inte mer på 

det efter egentligen kanske förutom den som blev skrattad åt. Men tänker man så här ”Å, de 

kanske går och tänker på det i flera dagar, att jag inte kunde det där”.  

 

Istället väljer hon att fråga läraren efteråt eller kanske en kompis som hon känner bra. Det kan 

hända att Cecilia inte förstår förklaringen som läraren ger den andra gången heller. I så fall säger 

hon oftast det till läraren men om det är någon annan elev som hon inte känner så bra som hör, så 

väljer hon att säga att hon förstår i alla fall. Det finns en press på att man ska förstå, menar Cecilia. 

Istället skulle hon kanske fråga läraren efter lektionen. 

 

Det är ganska sällan som Cecilia inte förstår. I så fall beror det oftast på att hon inte har lyssnat utan 

gjort något annat istället. Då kan hon oftast ta igen det hon inte förstått genom att koncentrera sig på 

att lyssna igen. 

 

Cecilia säger att hon sällan läser på till proven, men att det oftast går bra ändå. Ibland kan hon dock 

bli orolig innan ett prov om hon inte känner sig säker. I så fall försöker hon läsa på så gott det går i 

sista minuten. Om man känner en viss press går det oftast bäst, tycker Cecilia. Det är ingen skillnad 

mellan matematikprov och prov i andra ämnen. 

 

Vid gruppuppgifter och aktiviteter som går ut på att arbeta tillsammans med andra och utbyta tankar 

känner Cecilia mest inspiration och nyfikenhet. Hon tycker sämst om att arbeta i boken.  

 

När Cecilia ska definiera vad hon menar med oro i samband med matematik beskriver hon en oro 

som hänger samman med att ha kommit efter och missat saker om hon exempelvis har varit 

frånvarande från skolan några dagar. 

5.1.4 Daniel 

(Daniel är ett påhittat namn) 

 

Daniel tycker att matematik är ett viktigt ämne som man behöver för att klara vardagslivet. Han 

menar också att det är ett viktigt ämne att vara duktig i. I skolan är matematik inte Daniels 

favoritämne och en anledning är att han har svårt att sitta still och fokusera under lektionerna. 

Matematik i sig är inte tråkigt men det är inte heller det ämne som Daniels tycker bäst om. Han kan 

tänka sig att välja en vidareutbildning som innehåller matematik men inte som har ämnet som 

huvudsaklig inriktning. Han föredrar samhällsorienterande ämnen där han får tänka fritt. 
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När Daniel var yngre och gick sina första år i skolan tyckte han mycket om matematik. Han säger 

att det berodde på att det gick fort att arbeta och förstå eftersom det var så enkelt i början då det 

mest handlade om enkel addition, subtraktion och multiplikation. Nu i de senare skolåren tar det 

längre tid att förstå till exempel algebra och därför är matematik inte lika rolig längre, menar 

Daniel.  

 

Ibland är lektionerna alltför inriktade på att arbeta med tal i boken vilket blir enformigt.  

Alltså jag tycker lektionerna är … ibland kan jag nästan tycka att de är för mycket inriktade på 

att bara plugga tal. Alltså i boken. ( … ) Nu är det ”Hej, god dag. Kul att ni är här. Var så goda 

och räkna” och så räknar man i 55 minuter, en timma och sen så är det slut. 

 

Daniel blir snabbt uttråkad. Detta gäller särskilt matematikämnet eftersom det lätt blir enformigt på 

ett annat sätt än andra ämnen. Eftersom Daniel har svårt att sitta still och fokusera efterlyser han 

mer varierade lektioner, med matematiklekar, samtal och gemensamma diskussioner för att 

gemensamt komma fram till olika lösningar istället för att arbeta enskilt med många likadana tal i 

en bok. Han föreslår att lektionen skulle kunna inledas med att eleverna fick ett antal uppgifter att 

diskutera gemensamt i klassen. Att få samtala om uppgifterna istället för att sitta tyst, skulle vara en 

viktig drivkraft för Daniel. Han menar att han föredrar att få tänka fritt istället för att följa mönster. 

Diskussioner kring tal och matematik skulle möjliggöra ett friare tänkande när olika lösningar och 

argument skulle ställas mot varandra. Det tysta enskilda räknandet blir inte stimulerande och 

dagens lektioner bygger i stort sett uteslutande på detta arbetssätt, menar Daniel. Han tror också att 

elever i matematiksvårigheter skulle bli hjälpta av matematiska samtal.  

 

Daniel efterlyser också mer laborativt arbete eftersom han tror att denna typ av uppgifter skulle 

generera bättre kunskaper särskilt för elever som har svårt att sitta still och fokusera. 

 

Daniel ber ofta sin lärare om hjälp om han inte förstår och han upplever också att han får den hjälp 

han behöver. Det händer dock att Daniel undviker att be om hjälp om det gäller moment som 

uppfattas som enkla eftersom det känns genant och han är rädd att läraren ska få ett negativt intryck 

av hans kunskaper och sänka hans betyg. Eftersom han inte vill hoppa över eller missa något ber 

han kanske en kamrat om hjälp istället vilket inte känns jobbigt på samma sätt. Nästa gång är det 

kompisen som behöver hjälp, resonerar Daniel. Han föredrar att vända sig till de duktiga 

klasskamraterna eftersom han får ett säkrare svar då. Att be en kamrat om hjälp kan också vara ett 

välkommet avbrott i arbetet. 

 

Om Daniel inte förstår under en genomgång säger han till, ofta inför hela klassen. Han tror att det 

finns elever som skulle undvika att ställa frågor inför klassen eftersom de kan vara rädda att få 

nedsättande kommentarer. Detta är inget som han själv tänker på. 

 

Under prov kan Daniel känna stress ibland, stress som gör att han missar uppgifter som han 

egentligen tycker att han borde klara. När han blir stressad kan det hända att han hoppar över 

uppgifter som han vet att han egentligen kan, men bara inte kommer på lösningen till just i 

provsituationen. Om han hoppar över en uppgift kan det leda till att han blir stressad och 

ofokuserad även på de uppgifter som kommer efter. Han menar att han kan uppgiften i huvudet men 

problemet uppstår när lösningen ska skrivas ner på papper.  
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Oftast så är det efter eller under prov som det obehaget. För alltså jag vet att jag kan det, 

egentligen, men när jag sätter mig där och kollar på provet så kan jag ibland få, alltså jag kan bli 

stressad ibland. Inte på grund av någon speciell anledning jag blir bara, alltså, när jag vet att jag 

kan det och jag inte kan få fram liksom vilken metod jag ska använda för att lösa en uppgift då 

kan jag ibland bara bli liksom bli sur på mig själv och tappa fokus på provet. Äh, jag skiter i det 

här jag klarar det inte, förstår du? Den känslan. Bara för att jag inte kommer ihåg, även fast jag 

vet att jag kan det. 

 

Prov i naturorienterande ämnen upplever Daniel på samma vis som prov i matematik. Prov i de 

övriga ämnena innebär däremot inga problem. Daniel tror att det beror på att han blir nervös av 

matematik och NO. I ämnen som svenska och SO går uppgifterna ofta ut på att skriva egna 

reflektioner vilket är lättare. De ämnena bygger inte på att minnas och återge fakta i samma 

utsträckning som matematik, menar Daniel. Det kan räcka med allmänna kunskaper och egna 

tankar och reflektioner. I matematik räcker det inte att tro och tycka, där finns det alltid ett korrekt 

svar. 

 

Daniel är inte så intresserad av matematik och NO och känner därför ett visst motstånd mot att gå 

till dessa lektioner. Motståndet beror inte på oroskänslor utan mer på låg motivation och tristess. I 

andra ämnen är Daniel van att vara bäst och att få briljera. Så är det inte i matematik vilket bidrar 

till den låga motivationen. Han berättar att han blir irriterad och ”jobbig” när han inte är bäst. När 

kompisarna hinner mycket längre i arbetet känner man sig dålig, menar Daniel. Det är enklare att 

gömma sig bakom en tuff attityd istället för att ärligt visa sina svårigheter.  

Daniel: … då säger jag hellre så här ”Jag fattade ingenting, jag sket i det ” Det är enklare att 

säga så. ”Jag pallar inte bry mig” liksom. Hellre än att säga ”Jag förstod inte”. 

Intervjuare: Varför det? 

D: Jag vet inte, för då frågar de inte. Då tycker de att man är lite småtuff som inte bryr sig.  

 

För att undvika att matematikängslan uppstår hos elever menar Daniel att det är viktigt att läraren 

går runt i klassen och ser till att alla har förstått efter en genomgång. Det är många som inte skulle 

våga säga rakt ut att de inte har förstått eftersom det skulle kunna mötas med nedsättande 

kommentarer. Ingen vill bli sedd som korkad. Det är extra viktigt att alla förstår i början av ett nytt 

område, innan det har blivit för svårt. Det är viktigt att ingen fastnar på de enkla uppgifterna för att 

de inte förstår. Tiden behövs till de svårare momenten. Det är viktigt att läraren ser till att eleverna 

använder lektionstiden till arbete, alla är inte mogna att ta ansvaret för arbetet själva och matematik 

kräver mycket disciplin. Det är viktigt att läraren skapar ordning och reda och sätter lite press på 

eleverna, tycker Daniel. 

5.1.5 Elin 

(Elin är ett påhittat namn) 

 

Elin tycker att matematik är ett otroligt viktigt ämne eftersom det är ett kärnämne och därmed en 

förutsättning för vidare studier. Hon har haft problem med matematik och menar att det bland annat 

beror på att hon haft många olika lärare som förklarat på olika sätt. Det har också varit stökigt i 
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klassen. Sedan ett halvår går hon i en liten grupp och där kan läraren förklara bra så att hon förstår 

och när hon förstår tycker hon att matematik är roligt.  

 

När Elin började skolan tyckte hon om matematik eftersom det inte var särskilt svårt. Böckerna var 

fina med många fina bilder. Efter några år, i början av mellanstadiet, blev det en förändring och 

matematik blev tråkigare, tyckte Elin. Bilderna försvann från böckerna, det blev mer text och 

svårare och tråkigare innehåll. När Elin var yngre var hon ganska blyg. Om hon inte förstod det 

läraren försökte förklara under en genomgång vågade hon inte ställa frågor inför alla de andra i 

klassen. Hon var rädd att det skulle kännas fel och att hon skulle framstå som dum, eller känna sig 

dum. Hon var rädd att de andra skulle skratta år henne om inte förstod eller sa fel. Rädslan att 

någon skulle skratta var mycket stor. Om det skulle inträffa skulle vara obehagligt och Elin skulle 

skämmas. Det var elevernas reaktioner hon oroade sig för, inte lärarens. Det hände också ofta att 

hon hoppade över uppgifter och inte bad om hjälp om hon inte förstod när hon arbetade på egen 

hand med matematikuppgifter i boken. Anledningen var att hon kände oro för att elever som satt 

intill henne skulle höra. Elin tror att oron har ställt till problem för henne även i efterhand eftersom 

hon nu måste ta igen mycket av det som hon inte förstått och vågat fråga om tidigare. På grund av 

oron har hon kommit efter sina klasskamrater.  

Jag har fått ta igen så mycket från förut som inte jag vågade fråga om förut och sånt där. Då har 

jag fått plugga mer än de i min klass liksom. Så det är absolut bättre att fråga än att liksom sitta 

där och tänka sig en massa saker om vad de andra ska säga. För det är säkert mer, eller hur, 

som tänker så också i min klass, inte bara jag liksom. Så det är bara onödigt man i framtiden får 

man ta igen. 

 

Den negativa inställningen till matematik som Elin fick i början av mellanstadiet höll i sig tills hon 

började få extra stöd i en liten grupp sista terminen i år nio. Idag gör hon alltid ett försök att klara 

uppgifterna. Det är bättre att försöka, det finns alltid en möjlighet att klarar uppgiften, resonerar 

Elin. Nu tvekar hon inte heller att ställa frågor om hon inte förstår, varken under genomgångar eller 

under eget arbete. Om hon inte förstår måste hon fråga, säger hon. Och om hon ändå inte förstår 

frågar hon en gång till. Hon tänker att det är bättre att fråga än att sitta och fantisera om vad andra 

skulle kunna tänkas säga. Hon säger att det säkert är många som sitter och tänker likadant. Hon 

tycker inte att det är genant som hon gjorde när hon var yngre men trots det tycker hon att det är 

lättare att fråga läraren enskilt. Om läraren kan förklara utan att det är andra klasskamrater runt 

omkring som stör så förstår Elin bäst. Hon och läraren kan till exempel gå ut i korridoren och så får 

läraren förklara där. Nu händer det att Elin frågar kompisar också om hon vet att de kan det hon vill 

fråga om. Helst vänder hon sig till läraren eftersom denne kan mer och förklarar bättre.  

 

Elin tycker oftast att det känns bra att gå till matematiklektionerna nu. Om det är en genomgång av 

något nytt som hon inte förstår kan hon tycka att det är tråkigt och istället för att lyssna sitter hon 

och bara tittar istället. Ibland vill hon helt enkelt inte lära sig något som hon inte förstår och inte är 

intresserad av. Då stänger hon av och tänker på annat. Nu har hon börjat använda strategin att tänka 

och intala sig att det är kul och intressant. 

Jag har lärt mig att man får lura hjärnan på något sätt och tänka att det här tycker jag är kul, 

det här är roligt så kan det funka ibland.  
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Elin kan inte tänka sig att välja en vidareutbildning som innehåller mycket matematik eftersom hon 

inte gillar ämnet och det inte är hennes starkaste sida. 

 

Elin tycker att matematik är det svåraste ämnet i skolan. I svenska är det bara att skriva, menar hon, 

men matematik handlar om att räkna ut olika tal, göra uppställningar och liknande. I svenska kan 

man anteckna och sen gå tillbaka och titta på sina anteckningar om man glömmer. I matematik blir 

det svårare eftersom det är ”mattespråk”. Det är många olika moment och detaljer att memorera i 

matematik. Elin tycker att det är svårt att komma ihåg allt inför det nationella proven till exempel. 

Det är många nya saker som kommer hela tiden i matematik, det är mycket att ta in samtidigt. 

 

Elin har känt obehag inför de nationella proven. Hon är orolig att inte klara godkänt och hon vet att 

det är ett stort och viktigt prov. Att andra elever blir klara före henne kan kännas stressande. Det 

finns risk att hon gör fel bara för att hon blir stressad och får bråttom. Liknande känslor av stress 

kan Elin även känna under vanliga matematikprov. I andra ämnen blir hon inte nervös av prov på 

samma vis, men hon vet inte riktigt varför. En möjlig förklaring som hon ger är att under 

matematikproven måste man verkligen tänka. I matematik finns det risk att göra slarvfel på ett sätt 

som inte förekommer i andra ämnen. Hon försöker hantera provstressen genom att försöka ta det 

lugnt och tänka att det inte spelar någon roll om andra blir klara före henne och genom att intala sig 

att alla människor arbetar olika fort. 

 

För att undvika att elever får matematikängslan skulle läraren kunna erbjuda eleverna att stanna 

kvar en stund efter lektionen för extra förklaring om de inte förstått genomgången för att ge 

eleverna möjlighet att ställa frågor lite mer enskilt. Även möjligheter till läxhjälp eller frivilliga 

stödlektioner som eleverna skulle kunna gå till för att få förklaringar av det de inte förstått under 

veckans lektioner, är insatser som skulle kunna minska matematikängslan hos elever, tror Elin. 

 

Elin efterlyser omväxling och förslår bland annat lektioner utomhus och gruppuppgifter. 

5.1.6 Fredrik 

(Fredrik är ett påhittat namn) 

 

Trots att Fredrik inte allsvar intresserad av skolan under de första skolåren gick det ändå bra för 

honom. Själv tror han att det berodde på att stoffet var ganska enkelt och ingen av eleverna hade 

några egentliga förkunskaper. Undervisningen började från början och eleverna var inte så osäkra 

då, menar Fredrik. Problemen kom senare, kanske i samband med de nationella proven i år fem. De 

var Fredriks första prov i matematik och i samband med dem kom känslan av att skolan var på 

allvar. Någon gång under mellanstadiet började matematiken bli mer komplicerad och det var då 

som Fredrik började få problem och också då som han började känna matematikängslan. Det var 

inte bara addition, subtraktion och multiplikation längre. Stoffet blev svårare och hade inte samma 

vardagsanknytning. Ämnet blev mer abstrakt. Under mellanstadiet började Fredrik också jämföra 

sig själv med de andra eleverna på ett sätt som han inte gjort tidigare.  

 

Under högstadiet var Fredrik är duktig i de flesta ämnen och hade bra betyg men i matematik var 

det precis på gränsen att han klarade godkänt. Eftersom han är duktig i de flesta ämnen är det 

många klasskamrater som vänder sig till honom med frågor. Det kunde uppstå besvärliga 

situationer när han inte kunde svara på frågorna i matematik. Det blev också påfrestande för 
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Fredriks självförtroende när hans klasskamrater utan svårigheter klarade sådant som han själv fick 

kämpa med. 

Men i åttan och nian, alltså i slutet av högstadiet var det ju verkligen så att man kände sig 

stressad, ”Å nej inte matte. Hur ska det här gå?” 

Fredrik kunde känna både stress och obehag inför en matematiklektion. Trots att han ansträngde sig 

och gjorde sitt absolut bästa lyckades han inte klara matematiken så bra som han skulle önskat. Det 

kunde också hända att Fredrik låste sig inför matematiken och kunde sitta med boken framför sig 

länge och utan lyckas lösa talet av den anledningen att han egentligen inte försökte och inte tänkte. 

Följden blev ofta att han gav upp men när han lyckades fokusera och tänkte till ordentligt löste han 

talet förhållandevis enkelt. Det var något som hindrade innan han satte igång och han fick ofta en 

känsla av att inte kunna bara för att det handlade om matematik, även om det rörde sig om enkla 

uppgifter.  

Framförallt i början så var det så att det blev totala låsningar och att man satte sig ner på 

lektionen och skulle börja med första talet och det går inte och så tänker man att jag hoppar 

över det och provar med det andra talet, det går inte heller och då ger man nästan upp. 

 

Fredrik brukade alltid försöka lösa sina matematikuppgifter på egen hand in i det längsta innan han 

bad om hjälp, eftersom han tyckte att det var genant. Det hände att han hoppade över uppgifter som 

han inte klarade att lösa på egen hand, istället för att fråga. Det skulle kunna kännas förargligt att 

visa för läraren att han inte förstod. Särskilt förtretligt skulle det vara att be om hjälp med en enkel 

uppgift som han tycker att han borde klara och då hände det ofta att han hoppade över uppgiften 

istället. Om det var ett helt avsnitt som han inte förstod kunde det hända att han satt av flera 

lektioner eftersom han inte ville be om hjälp. Fredrik tror att de flesta elever undviker att ställa 

frågor under matematiklektionerna eftersom det upplevs som alltför genant. 

 

Idag har Fredrik hittat strategier för att hantera sin matematikängslan. Han har arbetat hårt och har 

nu lyckats nå betyget väl godkänt. Han har börjat säga sig själv att det inte spelar någon roll om han 

är duktig eller om han ber om hjälp. Det handlar om att övertyga sig själv, menar Fredrik och det är 

något som han har arbetat med under en lång tid. Han har också börjat samarbeta med en kamrat 

och deras samtal kring uppgifterna har varit till stor hjälp för Fredrik. De är på ungefär samma 

kunskapsnivå och det känns bra att veta att kamraten inte heller alltid förstår. Då behöver Fredrik 

inte skämmas inför kompisen. En annan strategi som har hjälpt Fredrik är att lyssna till musik, 

vilket är ett sätt att slappna av. 

 

Anledningen till att Fredrik upplevde det som obehagligt att be om hjälp är att matematik är 

förknippat med intelligens på ett helt annat sätt än andra ämnen.  

Det känns pinsamt. Att be om hjälp. Man förknippar ju matte med intelligens och det känns som 

att … okej jag får utan problem mvg i till exempel samhällskunskap för det är bara att babbla på, 

men om jag inte klarar ens att få vg i matte så betyder det att jag är ointelligent. Det vet jag ju 

själv att så är det inte men det känns ändå så. Det är därför jag inte vill be om hjälp. 

Det är genant att inte förstå. Fredrik har inga problem med att räcka upp handen och ställa frågor 

under lektioner i andra ämnen. Matematik är annorlunda men han kan inte säga riktigt varför. Oron 

handlar om att andra elever skulle kunna höra att han ber om hjälp och att de skulle kunna tänka 

negativa tankar om honom, även om Fredrik också kan tänka att ingen säkert skulle bry sig om det. 
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Nära kompisar skulle han inte skämmas inför, det handlar med om andra elever i klassen som han 

inte är så nära bekant med. 

 

Fredrik känner ett mindre motstånd mot att ställa frågor till läraren än till andra elever, men läraren 

har ganska begränsat med tid till varje elev, menar han. En källa till oro är att läraren ska ställa 

följdfrågor som Fredrik inte kan svara på. Det skulle till exempel kunna vara en fråga om något 

som man arbetat med tidigare och som han borde förstå. Det är lätt att bli stressad och låsa sig och 

inte ens kunna svara på ens enkla följdfrågor som läraren ställer, menar Fredrik. 

 

Fredrik räcker inte upp handen och ställer frågor under genomgångar i helklass. Det är det ingen 

som gör, menar han, eftersom man då blir observerad av hela klassen. Fredrik tänker att 

förmodligen skulle inget särskilt hända om han ställde en fråga men det är lätt att tro att han är den 

enda som inte förstår. Det känns inte heller bra att visa klasskamraterna att han inte förstår. Det 

troliga är att ingen annan skulle bry sig om det, det är mer en känsla som finns hos den som ställer 

frågan, resonerar Fredrik. Nu går han ett samhällsvetenskapligt program där de flesta elever inte är 

matematikinriktade vilket gör det lite lättare att våga.  

 

Inför prov brukar Fredrik oftast ha känslan att han kommer att misslyckas men han försöker alltid 

göra sitt bästa. Det känns obehagligt att gå till ett matematikprov och denna känsla är mycket värre 

än inför prov i andra ämnen. Fredrik upplever att han ofta presterar sämre på proven än under 

lektionerna. Det beror bland annat på att han blir nervös och inte kan koppla av genom att lyssna på 

musik då, menar han. 

 

För att undvika att elever får matematikängslan är det viktigt att läraren stöttar och hjälper. Läraren 

ska eftersträva att skapa en lugn och avslappnad atmosfär så att eleverna kan känna att det inte gör 

något eller är något konstigt om man inte förstår. Att låta eleverna lyssna på musik under eget 

arbete är bra. Grupp- och pararbete är också bra. Grupparbete gör att det blir roligare att arbeta och 

då blir det också lättare, menar Fredrik. Läraren ska sätta samman grupperna efter nivå, om alla är 

lika bra behöver ingen känna oro eller skämmas för att inte kunna. Det är viktigt att alla elever kan 

känna trygghet i gruppen. Kompisgrupper är inte bra, då blir risken stor att tiden används till prat 

och inte till arbete. Fyra till fem elever är en lagom gruppstorlek. För att skapa intresse för 

matematik är det viktigt att eleverna kan knyta an till innehållet och se vardagskopplingen, menar 

Fredrik. Den matematik han kan är sådant som han kan använda i vardagen och då är det också 

roligt och intressant. Han säger också att lektionerna oftast baseras helt och hållet på boken, det är 

den han förknippar matematik med. Fredrik vill få möjlighet att lösa uppgifter på sitt eget sätt och 

inte enbart följa lärarens mönster. 

 

Det är möjligt att Fredriks negativa känslor inför matematik kommer att påverka hans val av 

framtida utbildning. Att läsa mer matematik ger fler valmöjligheter. Tidigare har Fredrikt försökt 

undvika matematik i det längsta men nu när matematiken går lite bättre kan han kanske tänka sig att 

välja mer matematik i sin gymnasieutbildning. Han vill inte förlora chansen till fler och bättre 

möjligheter i framtiden genom att undvika matematikkurser när han vet att han kan klara av det. 

Fredrik menar att hans låsningar när det gäller matematik skulle kunna leda till att han får välja en 

högskoleutbildning som egentligen inte är hans förstahandsval, vilket känns väldigt tråkigt. 
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Fredrik tror att det är vanligt att elever upplever matematikängslan. Antingen är man mycket duktig 

i matematik eller så känner man ängslan och oro. Det finns inget mellanläge, tror Fredrik. 

5.1.7 Greta 

(Greta är ett påhittat namn) 

 

Greta anser att matematik är ett viktigt ämne eftersom matematikkunskaper behövs i vardags- och 

yrkesliv. Ibland kan ämnet vara lustfyllt men oftast är det besvärligt. Hon beskriver att lektionerna 

ofta känns svåra och ointressanta på grund av det stora antalet uppgifter av samma slag och 

eftersom hon behöver tänka och anstränga sig mycket.  

Jag orkan nästan aldrig jobba på mattelektionen. Det känns jobbigt. 

De moment som Greta känner störst motstånd mot är bland annat algebra och ekvationer som hon 

upplever som svåra. Hon berättar att hon blir stressad eftersom hon tror att hon inte kommer att 

kunna. Att ha ett beting med ett visst antal uppgifter som ska bli klara på en viss tid bidrar också till 

känslan av stress och oro.  

 

I de tidigare skolåren upplevde Greta matematiken som enkel och rolig. Det var inga problem att 

snabbt få hjälp när hon stötte på problem. Ämnet har blivit allt svårare under åren och det är nu 

under år åtta och nio som hennes inställning till ämnet har blivit uttalat negativ. Anledningen är en 

kombination av svårare stoffet och alltför många lärarbyten, menar hon. 

 

Under det senaste skolåret har Greta känt en ökad press på grund av många prov och en rädsla att 

inte klara godkänt betyg. Inför prov kan hon känna stress och oro. Hon känner sig ofta pressad även 

under själva provet.  

Ibland kan det blir så där att det går bara inte. Det blir liksom stopp i mitt huvud. 

I denna typ av situation blir hon arg och ledsen och vill helst ge upp. Hon upplever att uppgiften är 

omöjlig att lösa. Denna känsla kan komma i samband med prov i alla ämnen men det gäller särskilt 

matematik. Greta tror att anledningen är hennes svårigheter i matematik. Att genomföra prov 

enskilt tillsammans med en lärare känns bättre. Greta tror att hennes känsla av obehag i samband 

med prov kanske kan påverka hennes resultat. Hon kan inte tänka sig att välja en utbildning som 

innehåller mycket matematik i framtiden eftersom matematik är trist och mest besvärligt. 

 

Oron Greta känner för att inte klara sitt betyg har inte lett till att hon arbetat extra med matematik 

men inte heller till att hon givit upp och struntat i arbetet. Hon har fortsatt ungefär som vanligt. 

 

Greta ber läraren eller någon kompis om hjälp om hon inte förstår. Oftast får hon den hjälp hon 

behöver även om hon helst skulle vilja ha en lärare hos sig hela tiden för att få omedelbar hjälp. 

Greta ställer också frågor under genomgångar om något är oklart. Hon vill helst inte hoppa över 

några uppgifter även om det kan hända om hon kommit efter. Hon hoppar inte över uppgifter för att 

hon inte förstår. 

 

För att minska obehagskänslorna i samband med matematik efterlyser Greta större variation i 

matematikundervisningen. Hon nämner gruppuppgifter och film som exempel på aktiviteter hon 

skulle vilja se mer av. Gemensamma uppgifter och genomgångar är roligare jämfört med enskilt 
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arbete i boken. Känslan av obehag lättar vid gemensamt arbete och det känns tryggare, menar hon. 

Vid enskilt arbete upplever Greta ofta att hon är ensam om att inte förstå. 

5.2 Undervisning och matematikängslan 

Flera informanter i studien ger uttryck för att skolans matematikundervisning bygger på enskilt 

arbete i boken med ett minimum av variation och gemensamma aktiviteter så som diskussioner och 

matematiska samtal. Undervisningen upplevs även till största del handla om mekaniskt räknande 

och memorering av metoder, eleven utmanas inte att tänka själv. Olof Magne (1999) skriver att 

elever tycker om matematik för att de tycker om att tänka. Det mekaniska räknandet upplevs som 

tråkigt och meningslöst. En undervisning som saknar utrymme för eget tänkande och kreativitet kan 

vara en möjlig källa till matematikängslan.  

 

Informanterna beskriver att i matematikämnet är en lösning alltid rätt eller fel. Det är många 

detaljer och moment att hålla reda på och många steg i lösningarna som måste bli rätt. I andra 

ämnen är det inte samma fokus på detaljer, där kan man få till en bra redovisning genom att 

använda sina egna ord och genom att resonera och diskutera. Om detaljer glöms bort är det ändå 

möjligt att prestera en bra redovisning, vilket är omöjligt i matematik när ämnet bygger på 

mekanisk memorering istället för kreativitet och förståelse. Kravet på att minnas detaljer och 

former för lösningar kan också vara en möjlig källa till matematikängslan. 

 

Anna berättar att hon upplever att hon ska ”ta över” någon annans sätt att tänka istället för att vara 

kreativ och tänka själv. Hon framhåller att undervisningen går ut på att lära sig ett helt nytt sätt att 

tänka vilket gör ämnet svårt. Regler upplevs som mycket viktiga och att minnas alla regler är, enligt 

Anna, avgörande för resultaten.  

Matte är svårare och det är mer att komma ihåg. För svenska kan man ju redan skriva och man 

vet hur det stavas men matte måste man ju komma ihåg alla olika regler och det är lätt att 

blanda ihop dem. (Anna) 

Bea menar att hon hanterar sina matematiksvårigheter genom att tänka att hon inte behöver förstå 

utan att det räcker med att memorera och acceptera en viss metod. På så vis blir det mindre 

invecklat, påstår hon. Hon väljer att lära sig en metod utantill, utan att ställa krav på att förstå. Bea 

framhåller också att det är viktigt att förstå de första talen och att man behöver förstå ett tal för att 

klara nästa. Fredrik berättar om en situation där han hamnat i diskussion med en lärare för att han 

löst uppgiften med ”fel metod”. Situationen upplevdes som mycket frustrerande av Fredrik då hans 

egna tankar och förståelsen för uppgiften inte räknades utan tvärt om bedömdes som felaktig. 

Daniel menar att han i matematik kan behöva göra tio nästan likadana uppgifter för att förstå, 

medan det i exempelvis SO-ämnena kan räcka med att tala om en sak en gång och sedan gå vidare. 

Daniel och Fredrik berättar båda två att de tycker bättre om ämnen som SO eller svenska där de får 

tänka själva. I matematikämnet ges inte samma utrymme för eget tänkande, vilket kan vara en av 

anledningarna till de båda pojkarnas olust inför ämnet. 

 

När eleverna hjälper varandra att lösa uppgifter är fokus ofta inriktat på att hitta rätt svar, inte att 

förstå. Anna beskriver att andra elevers förklaring är mindre komplicerade än lärarens. Kamraternas 

förklaringar går ut på att förklara hur uppgiften ska lösas, vilken metod som ska användas medan 
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lärarens förklaring syftar till att ge förståelse. Anna säger att hon föredrar kamratens snabbare 

förklaring eftersom läraren krånglar till det hela. 

Sen tar man delat med och gånger och så har man svaret. (Anna) 

5.3 Sociala faktorer 

Att visa att man inte förstår eller att göra fel när andra ser, är en stor källa till oro som alla 

informanter utom Greta lyfter fram. Oron är så allvarlig att den dels påverkar informanternas 

agerande under matematiklektionerna och dels orsakar ängslan och obehag inför 

matematiklektioner och inför själva ämnet. Oron för att tappa ansiktet handlar om rädsla för att visa 

sina misstag dels för läraren och dels för klasskamraterna.  

5.3.1 Skam inför kamrater 

Alla informanter utom Greta berättar att de känner oro för att kamraterna ska upptäcka att de har 

svårigheter eller inte förstår. De flesta beskriver oron som betydande. Några informanter är rädda 

att utsättas för andra elevers nedsättande kommentarer och gliringar om de skulle ställa frågor i 

helklass. Det finns också en oro för att andra elever ska tänka negativa tankar om den som inte kan 

eller förstår. Det krävs självförtroende för att våga ställa frågor inför hela klassen eftersom det finns 

en risk att visa svaghet genom att inte förstå och att kanske framstå som dum. Anna beskriver att 

hon är orolig för att känna sig dum inför andra elever om hon inte förstått något som av andra 

elever uppfattas som enkelt: 

Intervjuare: Så då skulle det vara jobbigt att fråga inför hela klassen? 

Anna: Ja. 

Intervjuare: Vad skulle hända om du gjorde det? 

Anna: Alla skulle bara ÅHH när hon tog det en gång till. 

Intervjuare: Hur skulle det kännas? 

Anna: Ja, man skulle känna sig lite korkad. 

Cecilia berättar att hon inte ställer frågor till läraren under gemensamma genomgångar. Det skulle 

vara jobbigt att fråga eftersom hon är rädd att någon annan elev på ett negativt sätt ska kommentera 

att hon inte kan. Det skulle kännas jobbigt och hon skulle kanske gå och tänka på det i flera dagar 

om något sådant hände. Hon säger också att det egentligen inte skulle vara konstigt om hon ställde 

frågor, det gör andra elever hela tiden.  

 

Elin menar att hon tidigare kunde sitta och fantisera om vad andra skulle säga om hon sa något som 

var fel. Det var bara reaktioner från de andra eleverna hon oroade sig för, inte reaktioner från 

läraren. Det hände också att hon hoppade över uppgifter som hon inte förstod istället för att be om 

hjälp. Greta och Fredrik menar att de kan tänka att de är de enda som inte förstår. Fredrik säger 

också att det förmodligen bara är en känsla som finns hos honom och att han troligtvis är den enda 

som skulle tänka på att han inte förstod. 

 

Oron att känna skam inför kamraterna innebär inte bara att informanterna undviker att ställa frågor i 

helklass, flera undviker även att ställa frågor under eget arbete. Cecilia beskriver att hon kan 

undvika att ställa frågor till läraren om det finns risk att någon elev som hon inte känner så bra kan 
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höra. Det finns en press på att man ska förstå, menar Cecilia. Istället skulle hon kanske fråga läraren 

efter lektionen.  

 

Bea menar att läraren bör undvika att ge eleverna individuella uppgifter att förklara eller redovisa 

inför klassen eftersom det skapar stress och oro för att säga fel. Det skulle kunna vara så att denna 

oro gäller alla ämnen men både Bea och Fredrik menar att matematikämnet skiljer sig från andra 

ämnen eftersom det är mer att hålla reda på i matematiken, många steg som måste bli rätt. I andra 

ämnen är det möjligt att genomföra en bra redovisning även om hälften glöms bort. Fredrik kan inte 

heller se att klasskamrater skulle dra sig för att ställa frågor i andra ämnen på samma sätt som i 

matematik. 

 

Bea berättar om situationer då hon fått arbeta med andra uppgifter än kamraterna eftersom hon hade 

svårigheter. Det upplevdes som mycket obehagligt och hon kände sig utsatt eftersom det blev 

tydligt både för henne själv och för kamraterna att hon hade svårigheter. 

 

De båda pojkar som deltagit i studien berättar att de har mycket lätt för sig i andra ämnen. Så är det 

inte i matematik vilket ger låg motivation. Daniel blir irriterad när han inte är bäst och beskriver att 

han känner sig dålig när kompisarna presterar bättre än vad han själv gör. 

5.3.2 Skam inför läraren 

Flera av informanterna berättar att de undviker att be läraren om hjälp och att ställa frågor eftersom 

de känner oro för att känna sig dumma inför läraren. Om läraren redan har haft en genomgång kan 

det kännas genant att inte ha förstått.  

 

Det kan även kännas genant att inte förstå lärarens förklaring i själva hjälpsituationen. Det händer 

att några av respondenterna undviker att ställa frågor till läraren eftersom de är oroliga att inte 

förstå svaret och därmed hamna i en pinsam situation.  

Om jag inte förstår alls och läraren ska förklara och sen förstår man inte det läraren har sagt 

heller och så blir det så här ja men hur gör du på den här då? Och så vet man inte hur man ska 

svara. (Bea) 

Situationen hanteras genom att respondenterna tar hem uppgifterna och ber föräldrarna om hjälp 

eller genom att istället fråga en kamrat som de känner väl och känner sig trygga med, en kamrat 

som de inte behöver känna sig dumma inför om de inte förstår.  

 

Några informanter beskriver att de känner en rädsla att sänka sitt betyg om läraren skulle förstå 

eller råka avslöja att eleven inte har förstått eller kan så mycket som läraren tidigare trott. Denna 

ängslan leder till ett motstånd mot att be läraren om hjälp. För att dölja eventuella kunskapsluckor 

avstår man från att be och hjälp och att ställa frågor.  

Intervjuare: Händer det att du undviker att be om hjälp? 

Daniel: Alltså ibland när det kommer så här lätta saker som man känner att det här borde jag 

kunna liksom då blir det då här att jag kan ju inte fråga det här för då tycker hon att jag är dålig 

och inte förstår någonting och det kommer att sänka mitt betyg liksom. För att man tänker ju 

ändå på betygen nu i nian och då vill man ju få så bra betyg som möjligt och då vill man ju visa 

för lärarna och då kan man ibland hellre fråga en kompis ”Hur ska jag göra på den här” i stället 

för att fråga fröken just på grund av att man inte vill ha ett sämre betyg och så. 
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Oförberedda prov eller tester som inte går att läsa på inför, till exempel tabelltest, skapar oro 

eftersom de innebär en risk att läraren ska upptäcka kunskapsbrister. Bea menar att förberedda prov 

inte alls ger upphov till ängslan på samma sätt som oförberedda prov eftersom hon då har möjlighet 

att förbereda sig ordentligt. På så vis behöver hon inte vara rädd att bli avslöjad med 

kunskapsbrister. 

 

Det är en skillnad i att känna oro att göra bort sig inför läraren och att känna oro för att skämma ut 

sig inför kamraterna. Några informanter menar att rädslan handlar om oro att göra bort sig inför 

läraren, några är rädda att göra bort sig för kamraterna, några känner oro för både och. 

 

En möjlig alternativ tolkning till att eleverna undviker att be läraren om hjälp skulle kunna vara att 

eleverna känner sig stressade under lektionen. Varje elev har bara några få minuter av lärarens tid 

per lektion och tidspressen orsakar obehagskänslor inför att ställa frågor till läraren. Bea berättar att 

hon ofta tar hem uppgifter för att arbeta ikapp eller få hjälp av föräldrarna. Hon säger att det är 

lättare att förstå hemma när hon har gott om tid och kan sitta i lugn och ro med en förälder. Hon 

upplever också att det är jobbigt att inte förstå lärarens förklaring eftersom det då finns en risk för 

att komma efter med arbetet. Anna berättar att hon känner ängslan för att ta tid från klassen genom 

att ställa frågor. Under genomgångar känns det onödigt att läraren skulle upprepa sig inför alla för 

att just hon inte har förstått. Av den anledningen skulle hon bara ställa frågor om sådant som går 

snabbt att svara på under genomgångar. Det händer att hon känner sig stressad under lektionerna 

när hon får hjälp av läraren. Hon menar att läraren har många elever som behöver hjälp och då 

skulle det ta för lång tid om hon skulle ställa alla sina frågor eftersom hon behöver lång tid för att 

förstå. Om hon ändå ber läraren om hjälp är det ofta kö och då är det svårt att koncentrera sig på det 

läraren säger. Anna önskar att läraren ska fråga om någon inte förstått under genomgången. Då 

skulle man våga fråga. 

5.4 Testängslan  

Det förefaller finnas olika uppfattningar om huruvida testängslan och matematikängslan hänger 

ihop. Det finns forskare som menar att matematikängslan är en kombination av en reaktion på 

matematiskt innehåll och själva testsituationen medan andra menar att det handlar om två helt olika 

fenomen (Raines & Zettle, 2000). Enligt Hembrees (1990) sätt att se är matematikängslan inte 

enbart bundet till testsituationer utan handlar om en allmän oro för kontakten med matematik. Oron 

visar sig i olika situationer bland annat i samband med lektioner, läxor och test. Testängslan och 

matematikängslan är två skilda men närliggande problemområden. Testängslan kan enligt detta sätt 

att se vara en del av matematikängslan.  

 

Anna, Daniel, Elin, Fredrik och Greta berättar att de upplever ängslan eller stor ängslan i samband 

med prov i matematik. En motsvarande ängslan finns inte i samband med prov i andra ämnen.  

Intervjuare: Har du någon gång känt oro eller obehag i samband med matte? 

Elin: Inför nationella prov kanske det var lite obehagligt. Man blir så här nervös att få IG i det. 

För det är ett så stort prov liksom att man måste få godkänt.  Så det kan vara så här obehagligt 

att sitta där och göra och sen så blir man så nervös när andra blir klara före. Då blir man så här 
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nervös man känner sig stressad och kanske gör fel bara för att det ska gå fort, bara för att bli 

klar.  

Intervjuare: Kan det vara så på andra prov, matteprov också? 

Elin: Mm. 

Intervjuare: Är det någon skillnad där jämfört mad andra ämnen? 

Elin: Matteprov är så där man måste verkligen tänka igenom. Det är lätt att göra slarvfel när 

man är nervös och stressad. Så där måste man tänka igenom en extra gång om det här verkligen 

är rätt. Andra så här frågor i andra ämnen, det är inga problem för mig att göra det fast folk gå 

iväg och så där. Det är bara just matte där man blir så nervös, jag vet inte varför. Det är bara 

så. 

Anna och Bea menar att det brukar kännas bra inför matematikprov eftersom de alltid läser på 

ordentligt och därmed behärskar området. Anna tillägger dock att hon alltid blir stressad vid prov 

eftersom de är betydelsefulla för betygen och att stressen är värst vid matematikprov eftersom 

ämnet är svårare och det är mer att komma ihåg. Greta menar att hon känner oro inför alla prov men 

det gäller särskilt matematik eftersom hon har svårigheter i ämnet. Hon menar samtidigt som 

hennes svårigheter åtminstone delvis beror på de många proven eftersom hon är rädd att inte klara 

godkänt betyg. Hon föredrar att göra prov muntligt tillsammans med en lärare. 

 

Fredrik menar att han presterar sämre på prov än under vanliga matematiklektioner eftersom han 

blir nervös på proven. 

Proven brukar kännas som att de ska gå åt helvete. (Fredrik) 

Under själva provet händer det att Daniel på grund av matematikängslan ibland missar uppgifter 

han som han kanske egentligen borde klara. Han kan lösningen i huvudet men menar att han inte 

kan få ner den på papper. Det kan också hända att han hoppar över uppgifter som han egentligen 

kan men inte kommer på lösningen till på grund av den stressiga provsituationen. Om han hoppar 

över en uppgift kan han bli stressad och ofokuserad även på senare uppgifter. Elin upplever stress 

om hon ser att andra elever blir klara före henne. När hon blir stressad finns risk att hon gör fel för 

att hon får för bråttom.  

 

En avgörande anledning till att respondenterna upplever ängslan är oron att inte klara godkänt 

betyg. Även de nationella proven, både i år fem och i år nio beskrivs som särskilt orosframkallande.  

Sista året var det så här jobbigt för då var det ganska mycket prov och så. Nationella och så. Så 

jag blev pressad. (Greta) 

Fredrik berättar att hans problem med matematikängslan uppkom i samband med de nationella 

proven i år fem, då kom känslan av att det var allvar.  

5.5 Nio till elvaårsåldern - en känslig period för 

utvecklande av matematikängslan 

Enligt skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) vittnar många lärare 

och skolledare om att det går en skiljelinje någonstans i skolår fyra och fem där det blir tydligt att 

vissa elever har lätt för ämnet och känner lust att lära matematik medan andra börjar känna 

motstånd. Skillnaderna blir allt tydligare under de resterande åren i grundskolan.  
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Perioden mellan sex och tolv år kallas latensåldern. I denna period utvecklas barnet både kroppsligt 

och själsligt med bland annat viktiga förändringar i tanke- och känsloliv. Barnet når på grund av sin 

kognitiva och psykologiska mognad en ökad förmåga att se omvärlden i ett annat perspektiv än det 

egna. Barnet börjar se sig själv utifrån och jämför sig själv med andra vilket ingår i den normala 

utvecklingen för de flesta barn. Det blir viktigt att vara lik och inte avvika. Nu börjar barnen förstå 

sina egna och andras begränsningar. Barn som är annorlunda eller inte klarar av det som andra 

klarar av kan få problem med självkänslan. För funktionshindrade eller adopterade barn kan denna 

utvecklingsfas innebära en fördjupad kris som ibland benämns som nioårskrisen (Lagerheim, 1988; 

Carlberg, 1994; Havnesköld & Mothander, 2002). Nioårskrisen slår hårdast mot barn med 

funktionsnedsättningar men förefaller vara en fas som alla barn går igenom. En möjlig förklaring 

till att matematikängslan uppstår i nio till tolvårsåldern skulle kunna vara de utvecklingsprocesser 

som orsakar nioårskrisen. Att barnet upptäcker att han eller hon inte presterar lika bra i 

matematikämnet som jämnåriga kamrater skulle kunna vara en förklaring till att ängslan och 

låsningar uppstår. Jämförelser som skolbarnen gör mellan varandra borde drabba alla ämnen men 

matematik kanske drabbas hårdare eftersom ämnet ofta uppfattad som ett prestigefyllt statusämne 

där det är viktigt att nå bra resultat.  

 

Bea och Fredrik beskriver att de någon gång under mellanstadiet började jämföra sig med 

klasskamraterna på ett sätt som de inte gjort tidigare. Fredrik menar att eleverna inte var lika osäkra 

i de tidigare skolåren. Cecilia beskriver att matematiken nästan fungerade som en tävling i klassen. 

Det förekom ett system där det noterades vilken sida alla elever låg på i boken så att alla kunde se 

och jämföra sig med varandra. Systemet ledde till att Cecilia kände sig stressad och blev ledsen om 

någon låg före.  

 

En alternativ tolkning skulle kunna vara att matematikängslan kan uppstå under mellanstadiet 

eftersom ämnesinnehållet upplevs som svårare och blir mer abstrakt. Elin och Fredrik menar att 

matematiken blev mer komplicerad under mellanstadiet och det var då det började uppstå problem. 

Stoffet blev svårare och hade inte samma vardagsanknytning.  

Intervjuare: När du började skolan, vad tyckte du om matte då? 

Elin: Jag tyckte det var kul eftersom, men det var ju väldigt enkelt typ ett plus ett och så där. 

Jag tyckte det var kul, det var ju så där fina skrivböcker med djur i och så där. Men sen när man 

började i mellanstadiet blev det tråkigare och svårare, tyckte jag. Det var bara en massa text i 

böckerna och inga små djur och så där.  

Intervjuare: Så det hände någonting där? 

Elin: Ja. Det blev jobbigt i mellanstadiet. I början i ettan och så tyckte jag att det var ganska 

roligt.  

 

Cecilia berättar att hon upplevde matematiken i de tidigare skolåren som lustfylld eftersom läraren 

använde ”experiment” för att demonstrera. I skolår tre till fyra skedde en förändring och matematik 

blev tråkigt. Det var också då som svårigheterna började komma. Daniel berättar att han tyckte 

mycket om matematik i de tidiga skolåren eftersom det gick fort att arbeta och det var enkelt att 

förstå. Högre upp i skolåren blev matematiken mer krävande och en uppgift kunde ta längre tid. Att 

matematiken krävde mer tankearbete och längre uträkningar gjorde att ämnet upplevdes som svårt 
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och tråkigt. Att fler elever i de senare skolåren upplever matematikängslan skulle alltså kunna bero 

på ämnesinnehållet och inte på åldern och elevens egen utveckling eller möjligen en kombination 

av dessa båda faktorer. 

 

Löwing och Kilborn (2002) menar att bristande kommunikation mellan lågstadie- och 

mellanstadielärare vid stadieövergången kan medföra att problem uppstår. Det är viktigt att det 

finns en genomtänkt progressionslinje genom hela grundskolan för att inga kunskapsluckor eller 

tankefel ska uppstå och ställa till problem. Många av de moment som ingår i grundskolans 

matematikundervisning är kumulativt uppbyggda och beroende av förkunskaper. Om en elev saknar 

viktiga förkunskaper eller har missuppfattat en tankeform kan han eller hon lätt få problem med det 

momentet genom hela sin skolgång.  

5.6 Självförtroende och matematikängslan 

Att vara duktig i matematik ger hög status eftersom ämnet är förknippat med intelligens, menar 

Anna och Fredrik. Den som lyckas i ämnet ses som smart. Om man däremot inte har högt betyg i 

matematik ses man som ointelligent på ett helt annat sätt än i andra ämnen. 

Klarar man inte matten är man inget.( … ) Då är man ju lite dum.(Fredrik) 

Det är bra att vara bra på matte. Då vet man att man är väldigt smart.(Anna) 

Flera informanter menar att självförtroendet är viktigt för att lyckas i matematik. Misslyckanden 

leder till minskat självförtroende vilket i sin tur leder till vidare misslyckanden och undvikande 

beteende. Anna berättar att hon ibland tror att hon inte kommer att klara en uppgift fast hon 

egentligen kanske skulle kunna. Då får hon svårt att koncentrera sig och försöker kanske inte ens. 

Cecilia berättar att hon har lätt för matematik men tidigare kunde hon känna sig dålig om hon inte 

låg längst fram i boken. Hon kunde bli ledsen om någon annan var bättre.  

 

Bea menar att det är viktigt att komma in rätt i ett nytt moment, att förstå de första uppgifterna för 

att komma igång och få en tilltro till sig själv och sin förmåga. Hon beskriver att hon tidigare 

tappade självförtroendet vad det gällde matematik. En orsak hon nämner är att hon ganska tidigt 

under sin skoltid fick problem med multiplikationstabellerna vilket påverkade hennes 

självförtroende negativt. Följden blev att hon förlorade tron på sin egen förmåga och började 

undvika att ställa frågor till läraren eftersom hon inte kände sig säker på att förstå förklaringen. Om 

detta hände kunde eleven säga till läraren att hon hade förstått trots att det inte var så, vilket i sin tur 

ledde till minskad förståelse och kunskapsluckor. Hon tror själv att det finns en risk att hennes 

dåliga självförtroende har påverkat och kommer att påverka hennes resultat även på längre sikt 

eftersom det är svårt att arbeta bort ett dåligt självförtroende när det gäller matematik. Idag har hon 

bra betyg i matematik men upplever ändå att hon är ”dålig i matte”.  

5.7 Bristande förståelse – en källa till 

matematikängslan 

Att inte förstå eller att arbeta med matematikuppgifter som upplevs som svåra är ytterligare en källa 

till ängslan. Informanterna berättar att det är de svåra uppgifterna som känns besvärliga. Även 

genomgångar och förklaringar som respondenterna inte förstår skapar oro. När det går bra och när 
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de förstår känner de ingen ängslan inför matematiken, då kan de tvärt om se fram emot att gå till 

matematiklektionerna. 

Då blir det roligare att plugga matte när man förstår. Då tycker man att det är roligt. (Elin) 

 

Konkreta moment och uppgifter inom exempelvis geometri är roliga, menar Anna. Då känner hon 

ingen ängslan utan kan tvärtemot längta till nästa lektion. Flera informanter menar att praktiska 

moment och diskussioner är roliga eftersom förståelsen ökar om momentet visas och kan förstås 

konkret. Även gruppuppgifter där man får diskutera och utbyta tankar med andra är roligt eftersom 

de ger en ökad förståelse. Fredrik berättar att han inte han några svårigheter med den matematik han 

möter i vardagen och sådan vardagsmatematik skapar ingen ängslan hos honom. 

 

Cecilia, Elin och Greta framhåller att matematiken i de tidigare skolåren är lättare att förstå och 

utgör därmed inte samma källa till ängslan som de moment som i allmänhet hör de senare skolåren 

till. Cecilia menar att undervisningen i tidigare skolår är roligare eftersom arbetet innehåller fler 

praktiska moment. Fredrik berättar att matematiken blev mer komplicerad under mellanstadiet och 

det var då det uppstod problem för honom. Stoffet blev svårare och hade inte samma 

vardagsanknytning. Ämnet blev mer abstrakt. Uttryck, algebra och ekvationer nämns av flera 

respondenter som exempel på moment som upplevs som svåra och därmed källor till ängslan.  

 

Flera informanter menar att det är viktigt att läraren försäkrar sig om att alla elever förstår. Det är 

särskilt viktigt att alla förstår de första momenten i ett nytt avsnitt för att eleverna ska få 

självförtroende och en känsla av att kunna och därmed lyckas bättre med hela avsnittet. Flera 

informanter menar att det är lätt att ge upp eller att få en känsla av blockering om uppgifterna är 

svåra. Bea berättar att hon tänker att hon inte behöver förstå allt, som ett försök att hantera ängslan.  

5.8 Matematikängslan medför negativa 

konsekvenser för framtiden 

En negativ konsekvens av matematikängslan och en viktig anledning till att fenomenet bör 

uppmärksammas är att denna ängslan ofta leder till negativa konsekvenser på längre sikt. Ängslan 

leder till att eleverna lär sig mindre eftersom de undviker ämnet, kanske inte utnyttjar lektionstiden 

på bästa sätt genom att de hoppar över uppgifter eller avsnitt, gör annat än att arbeta eller undviker 

att be om den hjälp de behöver. Följden blir ofta att många undviker matematiskt inriktade 

utbildningar som om det inte vore för matematikängslan, vore ett givet förstahandsval. Eleverna 

kan gå miste om möjligheter till många bra och välavlönade yrken som en konsekvens av 

matematikängslan.  

Jag skulle inte ta natur eller något sånt där. Det skulle jag inte göra för att för det första tycker 

jag inte att matte är så roligt och sen känns det som att jag alltid har haft lite svårt för matten. 

Nej, jag skulle inte göra det nu. Det kan ju ändras men jag skulle inte välja det nu.(Bea) 

 

Anna menar även att det blir mindre tid över till andra ämnen eftersom hon lägger oproportionerligt 

mycket tid på matematik hemma. De andra ämnena får stå tillbaka. 

 

Flera respondenter menar att matematik är ett viktigt ämne som behövs i vardags- och yrkesliv och 

en alternativ tolkning skulle kunna vara att eleverna upplever matematik som ett så pass viktigt 
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ämne eller att ängslan i sig gör att de satsar lite extra och att det därför kommer att gå bra i 

slutändan. Anna och Bea berättar att de arbetar extra med matematiken hemma med stöd av sina 

föräldrar. Det som kanske främst talar emot denna tolkning är bland annat att bara Anna och Cecilia 

tror att de möjligen kommer att välja en gymnasieutbildning som innehåller mycket matematik. 

 

Fredrik berättar att han skulle vilja välja en gymnasieinriktning som innehåller mer matematik, men 

att han inte vet om han vågar. Han är medveten om att hans oro kan leda till att han får välja bort en 

utbildning som egentligen var hans förstahandsval. 

5.9 Relationen mellan matematikängslan och 

allmän intelligens 

Hembree (1990) konstaterar att matematikängslan har en mycket svag koppling till intelligens. 

Detta stämmer väl överens med resultaten från min studie. Flera av informanterna lyckas väl i 

många ämnen och når betygen väl godkänd och mycket väl godkänd. Även i matematik når flera av 

informanterna höga betyg trots att de känner ängslan för ämnet. 

5.10 Strategier att hantera matematikängslan 

5.10.1 Vad eleven själv kan göra 

Några av respondenterna har hittat strategier för att hantera sin matematikängslan, åtminstone 

delvis. En metod handlar om att ändra tankesätt. Elin och Fredrik säger sig ha kommit över sin 

matematikängslan. Nu känner de inte obehag inför lektioner, de vågar be om hjälp och ställa frågor 

under lektionerna och de har också lyckats nå vad de ser som acceptabla resultat. Båda berättar att 

de har ändrat sitt sätt att tänka. Fredrik har börjat intala sig själv att det inte spelar någon roll om 

han är duktig eller om han ber om hjälp. Det handlar om att övertyga sig själv, menar han. För att 

nå resultat har han arbetat en lång tid för att ändra sitt tänkande. Elin berättar att hon har börja 

använda strategin att tänka och intala sig att matematik är kul och intressant. Hon har också slutat 

fundera på vad andra elever skulle tänka om henne om hon skulle göra misstag. Nu tycker hon att 

det känns bra att gå till matematiklektionerna. Elin berättar också att hon hittat strategier för att 

hantera sin provängslan. 

Intervjuare: Hur gör du då under proven för att hantera att du blir stressad? 

Elin: Jag försöker att liksom … för alla människor jobbar ju olika fort och så beroende på hur 

mycket de kan och så här. Så jag tänker på att göra mitt bästa liksom och struntar i vilka som är 

klara före mig eller inte. Huvudsaken är att jag gör bra ifrån mig, sitter där lugnt liksom. Och inte 

stressar över någonting för då blir det bättre resultat också. Om man får försöka tänka och ta det 

lugnt liksom. Strunta i de andra som är klara.  

 

En annan strategi som Anna, Bea, Elin och Fredrik använder är att arbeta extra med matematik för 

att känna sig säkrare och vara väl förberedda inför lektioner och prov. De har också sett till att få 

hjälp och förklaringar om det varit något de inte förstått. Det är inte alltid läraren som har bistått 

med hjälpen, kamrater och föräldrar har också spelat en viktig roll. Bea berättar att hon har hanterat 

sitt dåliga självförtroende genom att arbeta ikapp hemma om hon kommit efter och genom att hon 

fått hjälp av sina föräldrar om hon inte förstått. På så vis kunde hon hejda den negativa spiralen. 
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Hon upplever att hon oftare vågar ställa frågor under genomgångar nu än tidigare och att hon nu har 

ett bättre självförtroende och tror mer på att hon kan. Flera respondenter menar att de inte hoppar 

över uppgifter eller moment om de inte förstår. Om de av olika anledningar inte vill be läraren om 

hjälp under lektionen ser de till att få förklaringar på annat sätt så att de kan ta igen sådant som de 

missat.  

 

Andra strategier som Fredrik har tagit till för att hantera sin ängslan är att samarbeta med en kamrat 

och att lyssna till musik. Musiken har en avslappnande inverkan, menar han. Helst ska det vara 

instrumental musik eftersom lyriken kan störa och ta fokus från matematiken genom att väcka 

tankar och associationer.  

5.10.2 Vad läraren kan göra 

Informanterna nämner vissa åtgärder som lärarna kan ta till eller tänka på för att underlätta för 

elever med matematikängslan eller för att förebygga att matematikängslan uppstår hos elever.  

Variation 

På frågan om i vilka situationer de känt lust och inspiration för matematik eller på frågan om vad 

lärare kan göra för att undvika att matematikängslan uppstår svarade alla elever som intervjuats i 

studien att de vill ha en mer varierad undervisning med mer praktiska inslag. Även gruppuppgifter 

och matematiska samtal efterlyses av eleverna.  

Man skulle ha mera gruppdiskussioner om ett tal som finns på tavlan. Det skulle passa mig bättre 

eftersom jag tycker det är kul och lättare att tänka fritt. Och kanske komma med ”Är det så 

här?” och sen få något motsvar på det. Det behöver inte vara att jag tänkt rätt eller så men att 

man i varje fall diskuterar är det så här eller är det så? Jag tror i alla fall att jag skulle få lättare i 

fall man gjorde så. Man får ju lite så på genomgångar men det är ändå inte samma grej. (Daniel) 

Arbetsuppgifter där man får arbeta tillsammans med andra och utbyta tankar och idéer är de 

aktiviteter där informanterna säger sig känna inspiration och nyfikenhet. Arbete i boken nämns av 

flera elever som en källa till tristess. Matematikundervisningen förknippas med boken eftersom 

undervisningen i mycket stor utsträckning baseras på enskilt räknande där boken nästan uteslutande 

används. 

Gemensamt arbete 

Gruppuppgifter och gemensamma uppgifter i helklass, då man får arbeta tillsammans med andra 

och utbyta tankar är aktiviteter då flera respondenter känner inspiration och nyfikenhet. Arbetet ses 

som mer lustfyllda jämfört med enskilt arbete i boken. Den som ställer en fråga eller inte förstår 

behöver inte sticka ut och visa sin osäkerhet inför hela klassen. Känslan av obehag lättar och 

undervisningssituationen känns tryggare, åtminstone om gruppmedlemmarna ligger på ungefär 

samma kunskapsnivå. Att sätta samman grupperna är lärarens uppgift, menar Fredrik, och det är 

viktigt att grupperna delas in efter nivå, om alla är lika bra behöver ingen känna oro eller skämmas 

för att inte kunna. Det är viktigt att alla elever kan känna trygghet i gruppen. Kompisgrupper är inte 

bra, då blir risken stor att tiden används till prat och inte till arbete.  

 

Även samtal och diskussioner antingen i helklass eller i grupper är aktiviteter som respondenterna 

efterlyser. Matematiska samtal ger utrymme för elevernas egna tankar, det handlar inte enbart om 
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att kopiera och memorera de metoder och modeller som läraren eller boken visar. Daniel menar 

dessutom att undervisningen inte blir långtråkig om man får samarbeta med kamrater.  

Hjälp 

För att undvika att elever får matematikängslan menar informanterna är det viktigt att alla elever 

kan få den hjälp de behöver. Flera informanter vittnar om att de av olika anledningar undviker att 

be läraren om hjälp och att ställa frågor trots att de inte förstår. Anledningen är oftast att de är 

oroliga att framstå som dumma eller ointelligenta inför läraren eller inför andra elever. Några av 

informanterna upplever också en oro för att sänka sitt betyg om de ställer frågor till läraren och 

denne inser att eleven inte förstår så mycket som läraren tidigare trott. För att undvika att elever får 

matematikängslan kan det vara bra om läraren har möjlighet att låta eleverna ställa frågor lite mer 

enskilt exempelvis genom att erbjuda eleverna att stanna kvar en stund efter lektionen för extra 

förklaring. Läxhjälp eller frivilliga stödlektioner är andra möjligheter som respondenterna nämner. 

Det är extra viktigt att alla elever förstår det som tas upp i början av ett nytt område, innan det har 

blivit för svårt. Det är också viktigt att ingen fastnar på de lätta uppgifterna eftersom tiden behövs 

till de svårare momenten.  

 

Flera informanterna berättar att en källa till matematikängslan är att de tycker det är svårt att 

minnas matematiska regler. Ett sätt att hjälpa eleverna är att läraren skriver upp regler eller formler 

på tavlan eller på pappersark som sätts upp på väggarna. På så vis kan eleverna se reglerna och 

kanske minnas bättre.  

Lugn och trygg atmosfär 

Det är viktigt att skapa en lugn och avslappnad atmosfär så att eleverna kan känna att det inte gör 

något eller är något konstigt att inte förstå. Lärare bör undvika att ge eleverna i uppgift att förklara 

eller redovisa enskilt inför klassen. Det fungerar bättre med redovisningar i par eller i grupp. Inför 

en individuell redovisning skapas det lätt stress och oro för att säga fel eller inte kunna.  

 

Ett sätt att underlätta provsituationen för elever med matematikängslan är att låta eleverna 

genomföra provet enskilt tillsammans med en lärare. Det kan ske muntligt eller delvis muntligt 

genom att läraren hjälper eleven att läsa uppgifterna och stöttar och uppmuntrar. 

 

Andra sätt att skapa en avslappnad stämning är att låta eleverna lyssna på musik under eget arbete. 

 

Det är också viktigt att det är ordning och reda under lektionerna och att eleverna använder 

lektionstiden till arbete. Daniel menar att alla elever inte är mogna att ta ansvar för arbetet själva 

och eftersom matematik kräver mycket koncentration är det viktigt att läraren skapar ordning och 

reda och sätter lite press på eleverna.  

Knyta an till elevernas vardag 

För att skapa intresse för matematik är det viktigt att eleverna kan knyta an till innehållet och se 

vardagskopplingen, menar Fredrik. Den matematik han kan se nyttan av och som kan användas i 

vardagen är rolig och intressant. Han säger också att lektionerna oftast baseras helt och hållet på 

boken, det är den han förknippar matematik med.  
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5.11 Sammanfattning av resultaten 

Informanterna upplever matematik som ett ämne som handlar om mekaniskt memorerande av 

metoder och strategier, där kreativitet och eget tänkande lyser med sin frånvaro. Undervisningen 

bygger inte på att eleverna ska förstå utan på att memorera regler och metoder som de kanske inte 

riktigt förstått, och det är svårt. Det är lätt att glömma eller göra fel vilket innebär ett orosmoment 

och leder till matematikängslan. 

 

Det är just när matematiken upplevs som svår som ängslan uppstår. Matematik som används i 

vardagen är lättare att förstå och leder inte till matematikängslan. 

 

Eleverna upplev tristess då undervisningen bygger på att enskilt lösa ett antal liknande uppgifter i 

en bok. Informanterna efterlyser en mer varierad undervisning med inslag av praktiskt arbete, 

gruppuppgifter och samtal. 

 

I undersökningen framkommer att en viktig orsak till att elever upplever matematikängslan är oron 

att skämma ut sig inför andra. Flera av informanterna berättar att de undviker att be läraren om 

hjälp eftersom de är rädda att avslöja att de kanske inte kan så mycket som läraren trott. Det finns 

en oro att sänka betyget om läraren skulle upptäcka elevens eventuella kunskapsbrister. Det finns 

också en stor oro bland informanterna att framstå som dum och ointelligent inför kamraterna. Att 

ställa frågor under gemensamma genomgångar är något som flera informanter gärna undviker av 

rädsla att klasskamraterna skulle skratta eller tänka negativa tankar om den som ställt frågan. Oron 

att skämma ut sig inför andra är en källa till matematikängslan i sig men oron leder indirekt till 

ökad matematikängslan då eleverna inte får den hjälp och det stöd de behöver när hoppar över svåra 

uppgifter och döljer att de inte förstått.  

 

Ett gott självförtroende är viktigt för att lyckas i matematik. Misslyckanden kan leda till försämrat 

självförtroende och kanske till upprepade misslyckanden och undvikande beteende. 

 

Prov, i synnerhet de nationella proven kan vara en källa till matematikängslan främst av den 

anledningen att eleverna är oroliga att inte klara sina betyg.  

 

Informanternas matematikängslan har uppstått under grundskoletiden och är inget som har funnits 

med sedan skolstarten. Nio till tolvårsåldern förefaller vara en särskilt känslig period för att 

matematikängslan ska uppstå. Anledningen skulle kunna vara ett svårare stoff under mellanstadiet, 

bristande progressionslinje mellan skolår tre och fyra eller den så kallade nioårskrisen. 

 

Matematikängslan kan leda till negativa konsekvenser inför framtiden. Det är stor risk att elever 

som upplever matematikängslan undviker att välja en utbildning som innehåller mycket matematik. 

På så vis går de miste om karriärmöjligheter. 
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6 Diskussion 

I denna undersökning har några elevers upplevelser av matematikängslan studerats och beskrivits 

med avseende på orsaker, skolans matematikundervisning, hur matematikängslan hanteras, 

konsekvenser för framtiden samt hur matematikängslan kan förebyggas. 

6.1 Att organisera en trygg och demokratisk 

lärmiljö  

Enligt denna studie är oron för att känna skam i sociala situationer och inför andra människor den 

kanske mest betydande orsaken till matematikängslan. Tidigare forskning förefaller i första hand 

vara inriktad på orsaker som vilka specifika moment som orsakar ängslan, hur brister i 

arbetsminne påverkar, om intelligens eller verbal förmåga inverkar på upplevelsen av 

matematikängslan och betonar inte betydelsen av elevernas egna tankar, känslor och upplevelser 

av undervisningen. Undantaget är Newstead (1998) som lägger tonvikten vid oron att känna skam 

som en orsak till matematikängslan. Newstead går så långt att hon till och med menar att det 

förefaller som att elever enbart upplever matematikängslan i sociala situationer och att forskning 

som syftar till att undersöka vilka specifika moment inom matematiken som genererar ängslan är 

felriktad. 

 

I ljuset av informanternas berättelser om oro för att känna skam är det viktigt att fundera kring hur 

undervisningssituationen ser ut i skolan och hur det är möjligt att organisera lärmiljön så att ingen 

elev ska behöva känna sig orolig eller nervös inför en lektion. Ingen ska behöva riskera att hamna i 

en genant situation och att stå i klassens fokus när han eller hon inte förstår. Det är också viktigt att 

undervisningssituationen organiseras så att atmosfären blir tillåtande och att det blir naturligt och 

självklart att inte förstå allt och att ställa frågor. En lugn och trygg atmosfär betyder dock inte att 

läraren ska minska sina krav och förväntningar på eleven. Det är läraren som ska stå för strukturen 

och ramarna. Undersökningen ger några idéer men inga heltäckande svar på hur en trygg lärmiljö 

skapas. Med tanke på att matematiksvårigheter och matematikängslan är stora problem för skolan 

och dess elever bör problemet tas på allvar och frågan om hur en demokratisk och tillåtande 

lärmiljö kan skapas i syfte att minimera elevernas upplevelser av matematikängslan bör vara 

föremål för diskussion på ämneskonferenser och lärarutbildningar.  

 

Jag tror att svenska lärare redan besitter stor kunskap och har många goda exempel på hur 

matematikängslan kan förebyggas genom att skapa trygga och demokratiska lärmiljöer. Enligt 

undersökningen PISA är svenska skolelever bland de elever i världen som upplever minst 

matematikängslan och det kan vara intressant att fundera kring orsakerna till detta. Goda exempel 

borde kunna lyftas fram för att utvecklas och sedan spridas ytterligare i syfte att utveckla 

matematikundervisningen så att en av de avgörande orsakerna till matematikängslan, oron att känna 

skam inför andra, kan minimeras. Lika väl som vi i Sverige sneglar på andra länder och funderar 

över deras framgångsrecept kan vi titta på våra egna styrkor och det som är unikt för den svenska 
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skolan. I Sverige pågår ett aktivt arbete för att skapa En skola för alla med en undervisning som 

anpassas efter varje elevs behov. Vi borde kunna bli ännu bättre genom att utveckla linjen där 

demokrati och lärande är tätt sammanlänkade. Det är viktigt att fortsätta att utveckla skolan så att 

inga elever missgynnas i skolans genom att behöva känna oro för att behöva göra bort sig under en 

matematiklektion. 

 

En arbetsmetod som informanterna i studien föreslår för att minska oron för att känna skam är ett 

ökat inslag av gruppuppgifter och gruppredovisningar i undervisningen. Genom att arbeta i grupp 

tillsammans med andra elever som befinner sig på samma nivå kan elevernas matematikängslan 

minskas eftersom de då kan hjälpa varandra. Ingen behöver vara orolig för att behöva stå i fokus 

ensam och riskera att framstå som dum och ointelligent. I en nivåindelad grupp kan eleven känna 

sig trygg i att de andra eleverna är på ungefär samma kunskapsnivå och därmed minskar risken att 

göra bort sig genom att ställa en ”dum” fråga. Tyvärr uppstår ofta andra negativa effekter av 

nivågruppering särskilt när nivågrupperingen blir permanent. Det kan då bli svårt eller omöjligt för 

en elev att röra sig mellan de olika grupperna om han eller hon utvecklats. Elevens utveckling kan 

också bromsas eftersom inga större utmaningar än de som ryms inom den aktuella gruppens nivå 

erbjuds. Ett annat problem med nivågruppering är att elever som placeras i den svagaste gruppen 

ofta upplever grupplaceringen som en självuppfyllande profetia och en bekräftelse på att det för 

dessa elever är omöjligt att nå goda resultat i ämnet. På så vis blir det meningslöst att anstränga sig 

och att göra det lilla extra för att förbättra sina kunskaper. Ett sätt att möjliggöra individualisering 

inom en heterogen klass utan att de negativa effekter som kan komma i samband med 

nivågruppering behöver uppstå är att arbeta med paruppgifter. Istället för att eleverna arbetar enskilt 

i läroböckerna får de arbeta parvis med lämpliga uppgifter utvalda av läraren. Paruppgifter är något 

som också flera informanter i min studie efterlyser för att minska risken för att matematikängslan 

ska uppstå. 

 

Om matematikängslan i huvudsak orsakas av oron att känna skam inför läraren och andra elever är 

det också möjligt för eleven själv att åtminstone delvis påverka sina känslor. Det går att förbättra 

sitt självförtroende, fatta mod och liksom informanterna Elin och Fredrik intala sig att det inte 

spelar någon roll vad andra elever tänker och tycker. Det är också möjligt att minska sin oro genom 

att se till att vara väl förberedd inför lektioner och prov. 

6.2 Att lära matematik genom att tänka 

Anledningen till att informanterna uppfattar matematikämnet som ett ämne där det inte ges 

utrymme för kreativitet och eget tänkande tål att fundera på. Enligt kursplanen är matematik ett 

ämne som handlar om kommunikation, problemlösning, att se samband och att dra slutsatser, något 

som inte verkar stämma med informanternas upplevelse av matematikundervisningen. Om elever 

bygger sitt matematikkunnande på memorering istället för förståelse är det kanske naturligt att 

känna oro för att inte förstå en given förklaring eller för att inte kunna besvara en följdfråga. 

 

För att minska elevernas upplevelse av matematikängslan finns det all anledning att se över om 

matematikundervisningen kan utformas så att tänkande och kreativitet får större utrymme i syfte att 

eleverna ska nå förståelse istället för memorering av metoder. Konkretisering är viktigt för 

förståelsen av begrepp och samtal kring matematiken kan lyftas fram för att främja tänkande och 
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kreativitet. Det muntliga delprovet i de nationella proven kan fungera som förebild och idébank då 

det både ger tillfälle till kommunikation och minskar betoningen av rätt och fel. 

 

Det är också viktigt att i möjligaste mån tona ner den formella tonen i matematiken. Även om 

innehållet är formellt och målet är att eleverna ska komma fram till formella regler och samband 

menar jag att det är av största vikt att undervisningen avdramatiseras. Detta kan möjliggöras genom 

gruppuppgifter, koppling till vardagen och laborativt arbete. Fokus får inte ligga vid att snabbt 

komma fram till rätt svar på en uppgift eller vid att memorera regler och metoder. För att 

möjliggöra ett nytänkande inom matematikundervisningen menar jag att nya typer av läromedel 

med nytt upplägg behövs. Läromedel som inte utgår från mekaniskt räknande utan som ger 

inspiration till en varierad undervisning och som stöttar läraren i arbetet med att utforma en 

skolmatematik som bygger på ett aktivt lärande där eleven får tänka och samtala kring matematik. 

6.3 Viktigt med en tydlig progressionslinje 

Om en tydlig progressionslinje saknas i matematikundervisningen finns det risk att elever inte når 

de formella kunskaper som är nödvändiga för att gå vidare till nästa nivå eller stadium. Denna 

studie visar att avsaknaden av en sådan progressionslinje kan leda till svårigheter i matematik som 

uppstår vid lärarbyten. Lärarna har, enligt informanterna, haft olika sätt att förklara och olika 

synsätt på matematikämnet vilket varit förvirrande och orsakat matematikängslan.  

 

I Den nya specialpedagogiken i matematik förespråkar dock Magne (1999) ett lärande som inte 

följer en förutbestämd linje utan utgår från komplexa situationer och menar att elever gärna väljer 

uppgifter som inte nödvändigtvis ligger i linje med det de redan lärt. Det finns inget som hindrar att 

eleven exempelvis möter hundratal och tusental fast de egentligen håller på att analysera talområdet 

ett till nio. En undervisning som utgår från komplexa situationer upplevs kanske som mindre 

formell och prestigefylld, och skulle därmed kunna minska risken för att matematikängslan uppstår. 

 

Här föreligger en motsägelse och jag menar att matematikinnehållet bör följa en tydlig 

progressionslinje och de allra flesta elever behöver formella kunskaper men att lektionerna och 

arbetsmetoderna av den anledningen inte behöver bygga på ensidig upprepning och memorering. 

Lektioner kan anpassas för att knyta an till elevernas intressen och vardag och också ta stor hänsyn 

till elevernas lust att lära. Även om undervisningen i grunden följer en tydligt utstakad väg är det 

fullt möjligt att göra avstickare från den vägen genom lärande i komplexa situationer då och då så 

att elevernas initiativ och intresse kan tillvaratas.  

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 

aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. (Skolverket, 

2000) 

Endast för elever med mycket svaga prestationer i matematik bör det bli aktuellt att helt och hållet 

fokusera på vardagsmatematik och lärande genom komplexa situationer. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Hur vanligt det är att svenska skolelever upplever matematikängslan förefaller vara en obesvarad 

fråga. En svensk kvantitativt inriktad studie av matematikängslan skulle vara av intresse för att 
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skapa en tydligare bild av vidden av problemen med matematikängslan skulle en kvantitativ 

kartläggning behövas. Först när det finns siffror på utbredningen av matematikängslan kan 

diskussionen kring åtgärder komma att tas på allvar och ges utrymme i skoldebatten. 

 

Ett annat intressant ämne för vidare studier skulle kunna vara att undersöka hur olika skolor och 

lärare arbetar för att skapa demokratiska lärmiljöer där varje elevs lärresurser tas tillvara och där 

risken att känna skam på grund av bristande kunskaper minimeras. Sverige är ett av de länder i 

världen där elever känner minst ängslan i samband med matematik. Att lyfta fram och studera olika 

skolors arbete inom detta område skulle kunna bidra till att den svenska skolan ytterligare 

utvecklades inom detta område. Att studera vad som gör en lärmiljö trygg och demokratisk är 

intressant liksom att lyfta fram goda exempel på hur skolor och lärare arbetar. Exempel som vi kan 

lära av och sprida.  

 

Att studera hur obligatoriska nationella prov så tidigt som i år tre påverkar elevers inställning till 

och uppfattning av matematikämnet skulle kunna vara ett intressant ämne för vidare forskning med 

tanke på att prov, och i synnerhet de nationella proven, nämns som en bidragande orsak till 

informanternas matematikängslan. 

 

Att svårigheter och matematikängslan ofta uppstår någon gång i början av mellanstadiet får stöd av 

Newstead (1998), Löwing & Kilborn (2002) och Skolverket (2003) liksom av min undersökning. 

Att ytterligare studera elevernas upplevelser av matematikämnet i övergången mellan skolår tre och 

fyra samt hur skolorganisation, undervisning, stoff och läromedel ser ut skulle kunna vara ämnet för 

vidare studier. Flera faktorer pekar på att nio- till elvaårsåldern är känslig och att elevernas 

inställning till matematikämnet förändras. Genom att vidare utforska periodens betydelse skulle 

lärarnas kunskapsbas kunna breddas och eventuellt skulle vidare kunskaper kunna bidra till en 

utveckling av undervisningen för att underlätta övergången mellan skolår tre och fyra 

matematikängslan och förhindra uppstår i denna känsliga ålder. 

6.5 Kritisk granskning av metodval 

Den stora svårigheten i samband med genomförandet av studien var att komma i kontakt med 

lämpliga informanter. De första försöken gick till på så vis att rektorer och lärare på olika skolor 

kontaktades med en förfrågan om de hade möjlighet att hjälpa till att skapa kontakt mellan mig och 

elever som upplevt matematikängslan. Det visade sig vara svårt att få rektorer och lärare att ställa 

upp, förmodligen på grund av tidsbrist. För att möjliggöra genomförandet av de sista fyra 

intervjuerna användes slutligen ett strategiskt urval (Stensmo, 2002) eller ett icke-sannolikhetsurval 

(Bryman, 2002) vilket innebär att personliga kontakter utnyttjades för att kunna komma i kontakt 

med informanter. På så vis blev undersökningsgruppen inte på något sätt representativ. Det finns 

också en risk att de personer som till slut deltog i studien kände en press att ställa upp eftersom det 

var nära anhöriga som ställde frågan ifall de kunde tänka sig att delta i studien. 

 

Om jag skulle göra om studien skulle jag istället använda två olika metoder för att samla in data. 

Som ett första steg skulle enkäter kunna användas i syfte att ge en vidare bild av en större grupp 

elevers upplevelser och dessutom fungera som urvalsmetod för steg två som skulle bestå av en mer 

djupgående intervjustudie. På så vis skulle det troligen vara lättare att ringa in rätt målgrupp för 

intervjuer, det vill säga personer som uppger att de någon gång har upplevt matematikängslan. 
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Antingen skulle de elever som skulle kunna tänka sig att delta i en intervju, uppmanas att anteckna 

sina namn på enkäten eller så skulle ett system med numrerade formulär kunna användas. Genom 

att använda numrerade formulär skulle det vara möjligt att välja ut lämpliga informanter utifrån 

enkätsvaren. Båda dessa tillvägagångssätt skulle dock innebära möjligheter för mig att identifiera 

informanterna och sekretessen skulle inte bli fullständig.  

 

Några intervjuer som aldrig kom att användas i studien genomfördes. Anledningen var att 

informanterna under intervjuerna uppgav att de helt saknade erfarenhet av matematikängslan. Jag 

har funderat på anledning till att dessa elever valde att delta i intervjuer om matematikängslan, 

något som de aldrig upplevt. Ett par av dessa elever var mycket öppna och gav ett socialt intryck. 

Jag misstänker att deras incitament att delta i intervjuer främst handlade om tillfället att få en 

pratstund på tu man hand med en vuxen eller så kanske de var angelägna att ställa upp och hjälpa 

mig med min undersökning. Ytterligare en annan elev berättade under intervjun att han aldrig känt 

matematikängslan. Han framhöll att han ”inte brydde sig” om vare sig matematik ämnet eller 

skolan i stort.  
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Undersökning om elevers upplevelser av matematikundervisningen 

 
Jag heter Ida Bergvall och jag läser specialpedagogik på magisternivå vid Stockholms universitet. I 

utbildningen ingår att göra en undersökning som ska ligga till grund för den avslutande uppsatsen.  

 

Flera vetenskapliga studier har visat att många elever upplever negativa känslor som obehag och 

oro i samband med matematik och därför får svårt att tillgodogöra sig skolans 

matematikundervisning på bästa sätt. Syftet med min studie är att undersöka några 

grundskoleelevers upplevelser av matematik. Genom att lyfta fram några elevers tankar hoppas jag 

kunna bidra till en förbättrad dialog mellan lärare och elever kring detta.  

 

För att kunna genomföra studien behöver jag nu komma i kontakt med några elever som någon 

gång har upplevt obehag eller oro i samband med matematik och som kan tänka sig att delta i en 

intervju. Jag vill poängtera att de uppgifter som kommer fram i samband med intervjuerna kommer 

att behandlas i enlighet med Vetenskapsrådet etiska regler, vilket innebär att alla uppgifter är 

konfidentiella och att information som uppgiftsämnarnas namn, skola och hemkommun inte 

kommer att nämnas i rapporten. Annan eventuell identifierbar data kommer att ändras eller tas bort. 

Endast svaren kommer att redovisas och att all annan information utelämnas. Informationen från 

intervjuerna kommer inte att lämnas vidare till kommersiella eller andra icke-vetenskapliga 

ändamål. Du som väljer att delta i en intervju kan när som helst avbryta din medverkan.  

 

Jag svarar gärna på frågor som rör undersökningen. Det går också bra att vända sig till min 

handledare Bozena Hautaniemi för frågor. 

 

Ida Bergvall  tel.nr 0708-253945  

  e-post ida.bergvall@hotmail.com 

 

Bozena Hautaniemi  e-post bozena.hautaniemi@specped.su.se 

 

Tack på förhand! 

Ida Bergvall  

 

 

 

Ja, jag kan tänka mig att delta i en intervju som rör mina upplevelser och tankar kring matematik. 

 

 

Namn:    Tel. nr: 

 

 

 

---------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

Elevens underskrift  Vårdnadshavares underskrift 

 

mailto:ida.bergvall@hotmail.com
mailto:bozena.hautaniemi@specped.su.se
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Intervjuguide 
 

Bakgrund  

Vilket skolår går du i? 

 

Intervjufrågor  

 

1. Berätta om dig och matematik? 

Tycker du att matte är ett viktigt ämne? Varför/varför inte? 

Vilka ämnen är viktigast? 

Tycker du att matte är roligt? Varför/varför inte? 

Är du duktig i matte? Varför/varför inte? 

 

2. Berätta om dig och matte när du var yngre? 

Hur var det när du började i skolan? 

Har din inställning till matte förändrats? När i så fall? Varför? 

 

3.  Hur upplever du undervisningssituationen i matematik? 

 

4. Har du någon gång känt matematikängslan dvs. negativa känslor som oro eller 

obehag i samband med matten i skolan?  

När? 

Hur ofta? 

I vilka situationer? 

På vilket sätt? 

 

5. Kan du beskriva dessa negativ känslor? 

Hur känner och tänker i de situationerna? 

 

6. Har dessa känslor påverkat dina kunskaper och resultat? 

På vilket sätt? 

Kommer matematikängslan att påverka dina kunskaper på längre sikt? 

 

7. Vad gör du för att hantera din matematikängslan? 

Händer det att du undviker att svara på frågor, räcka upp handen eller att själv ställa 

frågor på grund av matematikängslan? 

Hoppar du över uppgifter? 

 

8. Berätta om dig och prov 

Hur brukar du känna inför prov? 

Hur brukar du känna inför andra prov? 

Brukar du lyckas på matteprov/ andra prov? 
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9. Påverkar din matematikängslan dina kunskaper och resultat? 

På vilket sätt? 

Kommer din matematikängslan att påverka dina kunskaper på längre sikt? 

Kan du tänka dig att välja ett gymnasieprogram eller vidare utbildning som 

innehåller mycket matte? 

 

10. Berätta om bra och roliga mattelektioner eller matematiska situationer då du 

inte känt någon matematikängslan utan känt dig nyfiken och inspirerad? 

Är det några särskilda situationer eller moment som fungerar extra bra? 

Vad gjorde ni då? 

Hur fungerade det då? 

Hur kändes det? 

 

11. Har du några tips och råd till oss lärare om vad vi ska tänka på så att elever 

inte behöver känna matematikängslan? 

Vid genomgångar? 

Vid eget arbete? 

 

12. Vill du lägga till något som kan vara viktigt eller som jag har missat att ta 

upp? 


