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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka elevers upplevda matematikångest och 

inställning till matematikämnet. Fokus var även om strukturerat kooperativt lärande 

som undervisningsmetod kunde påverka elevers matematikångest samt inställning 

till matematikämnet.  

 

Studien genomfördes i 2 olika årskurs 1 klasser. Den ena klassen arbetade utifrån 

ett strukturerat kooperativt lärande och den andra klassen arbetade inte kooperativt. 

Empirin samlades in genom att alla elever fick besvara en digital enkät med fasta 

svarsalternativ av bildskalor och text. Utifrån resultaten av enkäten valdes ett 

mindre urval ut bestående av 3 elever per klass. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med eleverna om deras uppleva matematikångest och inställning till 

matematikämnet.  

 

Empirin från enkäterna och intervjuerna tolkades samt analyserades utifrån den 

sociokulturella teorin där interaktion, kommunikation och lärande tillsammans med 

andra människor är i fokus. Den insamlade empirin analyserades också utifrån den 
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socialkognitiva teorin med elevers självförmåga i fokus, vilket kopplas till elevers 

tilltro till sin egna matematiska förmåga. Intervjuerna analyserades även med en 

fenomenologisk ansats där elevernas känslor och upplevelser värdesattes. 

 

Enkäterna sammanställdes statistiskt med hjälp av Google formulär. Resultaten från 

enkäterna samt intervjuerna visade samstämmighet. Matematikångest förekom mer 

med ett icke kooperativt lärande. Eleverna som arbetade utifrån ett strukturerat 

kooperativt lärande ansåg att matematik var svårare. Hälften av eleverna med 

strukturerad kooperativ undervisningsmetod tyckte om matematik, medan alla 

eleverna med icke kooperativ undervisningsmetod tyckte om matematik. 

Inställningen var mer positiv till matematiklektionerna hos eleverna med 

strukturerat kooperativt lärande, medan eleverna med icke kooperativt lärande hade 

en mer positiv inställning till matematikämnet. Båda klasserna tyckte om att arbeta 

med andra elever samt i grupp, men eleverna som arbetade strukturerat kooperativt 

tyckte inte lika mycket om att arbeta enskilt.  

 

Ämnesord 
Matematikångest, självförmåga, strukturerat kooperativt lärande, lågstadiet, 

matematikundervisning och undervisningsmetod.  
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1. Inledning 
Matematikämnet är ett av de ämnen i den svenska skolan som har kunskapskrav för 

godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 (Skolverket, 2019a). Kunskapskraven 

innebär att elever måste prestera i matematikämnet redan i de tidigare årskurserna. 

Enligt Skolverket (2014) visar de internationella kunskapsmätningarna att Sveriges 

matematikkunskaper ligger precis på eller under genomsnittet. Skolverket (2019b) 

har sammanställt TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study 

som visar att elever som är positiva till matematikämnet presterar bättre än elever 

som har negativ inställning. Undersökningen visar att inställning till matematik 

påverkar prestationer samt har en större inverkan ju äldre eleverna blir. Elevers 

negativa inställning till matematikämnet påverkar såväl prestationer som 

kunskapsutveckling negativt (Dowker et al., 2019; Skolverket, 2019b).  

 

Utbildningen ska enligt skollagen “vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” (SFS 2010:800, kap. 1 § 5). Vetenskapliga underlag är av stor vikt för 

att lärare ska kunna arbeta utifrån ett forskningsbaserat arbetssätt och därmed kunna 

möta alla elevers behov. Tezer och Karasel (2010) anser att matematiklärare bör 

informeras och uppdateras om olika undervisningsmetoder som en 

försiktighetsåtgärd mot att elever skapar en negativ inställning till matematikämnet. 

Enligt Sorvo et al. (2017) har en tredjedel av alla elever ångest över känslan att inte 

kunna matematik. Newstead (1998) skriver att elever med matematikångest 

existerar och att det kan få konsekvenser för matematikundervisningen. Vi anser att 

lärare bör vara medvetna om skillnader som existerar inom matematikångest och 

använda sig av adekvata undervisningsmetoder för att möta alla elevers behov. 

Sorvo et al. (2017) menar att negativa känslor inför matematikämnet bör upptäckas 

tidigt för att kunna förebygga samt reducera matematikångest och negativa känslor.  
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1.1 Bakgrund 
Under våra tidigare verksamhetsförlagda utbildningar uppmärksammade vi elever 

som kände ångest och obehag inför matematikämnet. Ashcraft (2002) definierar 

matematikångest som "a feeling of tension, apprehension, or fear that interferes 

with math performance". I läroplanen står det att skolväsendet ska “främja alla 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2019a, 

s.5). Vi tolkar utdraget från läroplanen som att elevers positiva inställning till 

matematikämnet bör värdesättas i matematikundervisningen för att främja en 

livslång lust att lära. Enligt Aarnos och Perkkilä (2012) kan elevers 

matematikångest påverka elevers inställning till matematik samt ha negativa 

livslånga effekter på lärandet. Vi tyckte själva att matematikämnet var ångestfyllt 

under vår skolgång, vilket också bidrog till vårt val av forskningsämne.  

 

Vi har erfarenheter av undervisning med strukturerat kooperativt lärande i olika 

ämnen.  Eleverna har då fungerat som lärresurser åt varandra samt haft som mål att 

klara uppgifter tillsammans. Hossain (2018) skriver att elever som arbetar med det 

kooperativa lärandet hjälper, stöttar och uppmuntrar varandra till att lösa 

matematiska problem tillsammans. Vi såg att eleverna stöttade varandra, skapade 

en högre självkänsla samt motivation för ämnet. Vega och Hederich (2015) anser 

att kooperativt lärande är en intressant undervisningsmetod eftersom den nyttjar 

elevers olika kunskapsnivåer och skapar delaktighet.  

 

1.1.1 Hypotes 
Utifrån våra tidigare erfarenheter hade vi en uppfattning om att strukturerat 

kooperativt lärande hade en positiv inverkan på elevers inställning och motivation 

i skolan. Vi hade därför en hypotes att strukturerat kooperativt lärande hade en 

positiv inverkan på elevers inställning till matematik samt borde dämpa elevers 

upplevda matematikångest.  
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1.2 Syfte  
Syftet med studien var att undersöka om strukturerat kooperativt lärande kunde 

relatera till elevers inställning och upplevda matematikångest. Tidigare forskning 

om elevers inställning till matematikämnet fokuserade till största del på elever från 

årskurs 2 till 9 (Newstead, 1998; Sjöberg, 2006; Sorvo et al., 2017; Vega & 

Hederich, 2015;). Dowker et al. (2019) var de enda forskarna som undersökte 

elevers inställning till matematikämnet i årskurs 1. Skolverket (2019b) visar att 

matematikångest ökar med åldern. I det aktuella forskningsfältet finns det behov av 

ytterligare forskning av elevers inställning till matematik bland yngre elever. Vi 

valde därför att undersöka elever som gick i årskurs 1. Detta för att främja en positiv 

inställning till matematikämnet i ett tidigt skede innan elever eventuellt utvecklar 

en matematikångest.  
 

De frågeställningar som studien syftar till att ge svar på är: 

1. Hur kan ett strukturerat kooperativt lärande och ett icke kooperativt lärande 

relatera till elevers upplevda matematikångest? 

2. Vilka skillnader finns det i elevers inställning till matematikämnet utifrån 

ett strukturerat kooperativt lärande och ett icke kooperativt lärande? 

 

1.3 Centrala begrepp 
Matematikångest - definieras som en känsla av spänning, oro eller rädsla inför 

matematik (Ashcraft, 2002). I svensk forskning förekommer både begreppen 

matematikängslan och matematikångest synonymt. I detta arbete kommer 

begreppet matematikångest användas konsekvent.  

 

Självförmåga – är ett begrepp inom den socialkognitiva teorin som används 

synonymt med self-efficacy inom tidigare forskning. Självförmåga innebär elevers 
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känslor samt tilltro till sin egen förmåga inför en specifik handling (Sorvo et al., 

2017). Begreppet självförmåga kommer att användas konsekvent i detta arbete.  

 

Strukturerat kooperativt lärande - är en undervisningsmetod som innebär att 

elever samarbetar för att hjälpa, uppmuntra och stötta varandra mot ett gemensamt 

mål. Det är en undervisningsmetod som innebär strukturerade grupper och 

inlärningsaktiviteter där elever hålls ansvariga för både sitt deltagande och lärande 

(Hossain, 2018). 

 

Traditionell undervisningsmetod - innebär en undervisningsmetod inom 

matematikundervisning där lärare har genomgångar i helklass vid tavlan och att 

elever beräknar matematiska tal enskilt (Tarim & Akdeniz, 2008). Undervisningen 

består av att memorera formler för beräkning utan att eleverna nödvändigtvis förstår 

varför (Newstead, 1998).  

 

Alternativ undervisningsmetod - är en undervisningsmetod som innebär 

diskussioner i mindre grupper samt problemlösning under matematiklektioner. Den 

alternativa undervisningsmetoden är kopplad till ett socialt perspektiv av lärande 

(Newstead, 1998). 
 

2 Tidigare forskning 
Avsnittet inleds med en förklaring av teoretiska utgångspunkter för tidigare 

forskning. Därefter följer en beskrivning av matematikångest samt en redogörelse 

för hur matematikångest kan påverka elever. Efterföljt förklaras vilka indelningar 

som finns av matematikångest samt hur det går att reducera. Vidare kommer en 

beskrivning om hur ett kooperativt lärande kan påverka elevers upplevda 

matematikångest. Traditionell-, alternativ- och kooperativ undervisningsmetod 

jämförs i syfte att se vilken metod som gynnar elevers inställning. Efterföljt 

kommer en redogörelse för skillnader mellan strukturerat och ostrukturerat 
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kooperativt lärande. I den avslutande delen analyseras och diskuteras artiklarna 

utifrån våra egna ställningstaganden inför den efterföljande studien. Till sist står 

frågeställningarna som studien syftar till att ge svar på. 

 

2.1 Matematikångest 
Tidigare forskning har använt sig av både hypoteser och antaganden. Genom 

forskning kan hypoteser bevisas eller motbevisas (Denscombe, 2018). Sherman och 

Wither (2003) hade en hypotes om att elevers låga matematikprestationer orsakade 

matematikångest. Efter forskning falsifierades hypotesen. Dowker et al. (2010) 

hade antaganden inför forskningen. Ett av dem var att eleverna skulle ha positiv 

inställning till matematikämnet. Antagandet bevisades vara sann i förhållande till 

forskningsresultatet. 

 

I forskning kring matematikångest undersöktes både elevers kognitiva och sociala 

förmågor. Tezer och Karasel (2010) menar att det är viktigt med social interaktion, 

men att elever måste utvecklas kognitivt för att utveckla den sociala förmågan. En 

del av den kognitiva utvecklingen är känslor samt att förstå känslomässiga uttryck. 

Sorvo et al. (2017) fokuserade också på elevers känslor och självförmåga. Dowker 

et al. (2010) anser att matematikångest inte endast handlar om elevers IQ och 

arbetsminne. Emotionella faktorer och inställning till matematik har också stor 

betydelse. 

  

Aarnos och Perkkilä (2012) menar att matematikångest delas in utifrån tre olika 

faktorer. De tre faktorerna som påverkar matematikångest innefattar miljömässiga-

, personliga- eller kognitiva faktorer. Miljömässiga faktorer kan innebära 

upplevelser i klassrummet, personliga faktorer kan handla om självkänsla och 

kognitiva faktorer kan handla om lågt IQ. Aarnos och Perkkilä (2012) anser dock 
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själva att de viktigaste faktorerna är de emotionella som även innefattar 

självförmåga och använder det som en avgränsning för studien.  

 

Vid tidigare forskning användes olika undervisningsmetoder som avgränsning för 

att undersöka om någon undervisningsmetod skapade en mer eller mindre positiv 

inställning till matematik. Newstead (1998) undersökte hur elevers inställning till 

matematikämnet påverkades av alternativ- och traditionell undervisningsmetod. 
 

2.2 Kooperativt lärande 
Tidigare forskning undersökte det kooperativa lärandet kopplat till den sociala och 

kognitiva utvecklingen. Karali och Aydemir (2018) nämner vikten av att elever 

samarbetar med varandra för att främja den kognitiva utvecklingen. Det kooperativa 

lärandet ökar inte endast elevers akademiska prestationer utan är även ett effektivt 

sätt att säkerställa den sociala utvecklingen. Tezer och Karasel (2010) menar att det 

är viktigt med social interaktion, men att elever måste utvecklas kognitivt för att 

utveckla den sociala förmågan. Zakaria et al. (2010) lägger också stor tonvikt vid 

den sociala utvecklingen, men fokuserar inte på den kognitiva utvecklingen.  

 

Hossain och Tarmizi (2013) skriver att elever får möjlighet att lära av varandra i en 

kooperativ inlärningsmiljö. Hossain (2018) skriver också om vikten av 

samarbetsgrupper där elever uppmuntrar och hjälper varandra. Vega och Hederich 

(2015) anser att Vygotskijs ZPD- Zone of proximal development har en central 

betydelse i kooperativt lärande. Hossain och Tarmizi (2013), Hossain (2018) samt 

Vega och Hederich (2015) använder det sociokulturella perspektivet som en 

teoretisk utgångspunkt i sin forskning.  
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2.3 Räkna med ångest  
Enligt Aarnos och Perkkilä (2012) har matematikångest fått mycket 

uppmärksamhet av forskare under en lång tid och definieras som negativa 

emotioner inför matematik. Tezer och Karasel (2010) menar att elevers 

matematikångest visar sig genom ett tillbakadraget beteende och rädsla inför 

matematikämnet. Enligt Sherman och Wither (2003) skiljer sig allmän ångest och 

matematikångest åt. Newstead (1998) skriver att det exempelvis finns både 

provångest och utvärderingsångest hos elever.  Sorvo et al. (2017) delar in 

matematikångest i ångest inför matematiska situationer samt ångest inför 

misslyckande.  

 

Dowker et al. (2019) skriver att matematikångest har fått mycket uppmärksamhet 

på grund av den negativa kopplingen till elevers matematiska prestationer. Det 

negativa förhållandet kan leda till att elever undviker matematik. Undvikandet kan 

leda till mindre möjligheter att öva matematik, sämre kunskapsutveckling samt 

sämre prestationer. Newstead (1998) menar att beroende på vilken elev det är och 

vilken typ av matematisk uppgift det är kan en liten mängd matematikångest främja 

goda prestationer.  

 

2.3.1 Ålderns betydelse 
Newstead (1998) skriver att elever i åldrarna 9 till 11 befinner sig i ett mer kritiskt 

stadium för att utveckla negativ inställning till matematikämnet. Dowker et al. 

(2019) anser att elevers matematikångest ökar med åldern. En anledning till att 

matematikångesten ökar med åldern kan vara ökad akademisk press och fler prov 

som bedöms.  

 

Sorvo et al. (2017) genomförde en studie med ett resultat som avvek från Dowker 

et al. (2019) resultat om att matematikångest ökar med åldern. Över 15% av 
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eleverna i årskurs 2 visade ångest inför matematikämnet, medan mindre än 5% av 

eleverna i årskurs 5 visade ångest. Anledningen till att yngre elever känner mer 

matematikångest kan vara att de inte har utvecklat adekvata strategier för att hantera 

svårigheter inom matematik.  

 

2.3.2 Orsaker till matematikångest 
Elever som upplever obehagliga känslor i samband med matematik kan utveckla en 

ängslan och ångest inför matematik (Aarnos & Perkkilä, 2012; Sorvo et al., 2017). 

Aarnos och Perkkilä (2012) anser att de vanligaste orsakerna till matematikångest 

är kognitiva, personliga eller miljörelaterade. Kognitiva orsaker kan innebära låg 

intelligens eller dåliga kognitiva förmågor. Personliga orsaker kan visa sig genom 

dålig självkänsla eller dåligt självförtroende. Miljörelaterade orsaker kan 

uppkomma från negativa upplevelser med specifika matematiklärare eller under 

matematikundervisning.   

 

Utifrån Dowker et al. (2019) forskning är det inte bara kognitiva förmågor som 

påverkar elevers matematiska förmågor. Elever påverkas även av inställning till 

matematik och av emotionella faktorer. Newstead (1998) skriver att 

matematikångest kan vara en effekt av lärandemetoder som fokuserar på mekanisk 

inlärning och memorering istället för förståelse och resonemang. Om elever lär sig 

matematik innan de har förmåga att kunna förklara och kommunicera om 

matematik kan behovet av förklaringar skapa matematikångest. Dowker et al. 

(2019) anser att strategier för problemlösning, klassrumsdiskussioner samt 

grupparbete kan fungera som ett stöd för elever.  

 

Enligt studien som Sorvo et al. (2017) genomförde hade en tredjedel av alla elever 

ångest över känslan att inte kunna matematik. Newstead (1998) menar att elevers 

emotioner kan förändras över tid, men att negativa emotioner ofta är svåra att 
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förändra. Dowker et al. (2019) anser att om lärare kan främja en positiv inställning 

till matematik kan det eventuellt reducera matematikångest. Ur Aarnos och 

Perkkiläs (2012) synpunkt kan elevcentrerade läromål, öppen 

matematikundervisning, inbjudande lärmiljö och en positiv formativ bedömning 

leda till minskad matematikångest.  

 

2.4 En för alla, alla för en  
Enligt Hossain (2018) innebär det kooperativa lärandet att elever hjälper, stöttar och 

uppmuntrar varandra till att lösa matematiska uppgifter tillsammans. Vega och 

Hederich (2015) menar att målet med det kooperativa lärandet är att maximera allas 

lärande. I ett kooperativt lärande måste alla elever i gruppen ta eget ansvar och få 

andra att ta sitt ansvar för att lyckas. Elever kommer snabbt underfund med att om 

en i gruppen misslyckas kommer alla att misslyckas. Karali och Aydemir (2018) 

anser att den största fördelen med kooperativt lärande är att det höjer elevers 

självkänsla och självförtroende.  

 

Den kooperativa undervisningsmetoden jämfört med de traditionella 

undervisningsmetoderna har konstaterats vara mer effektiv för att förbättra elevers 

prestationer och inställning till matematikämnet (Hossain & Tarmizi, 2013; 

Hossain, 2018; Zakaria et al., 2010). Karali och Aydemirs (2018) studie visade att 

det kooperativa lärandet endast främjade elevers prestationer inom 

matematikämnet. Det kooperativa lärandet jämfört med de traditionella 

undervisningsmetoderna visade dock inga markanta skillnader angående elevers 

inställning till matematikämnet. Tarim och Akdenizs (2008) studie visade likaså att 

det kooperativa lärandet inte påverkade elevers inställning till matematikämnet.  
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2.4.1 Strukturerat kooperativt lärande 
Hossain (2018) förklarar att strukturerat kooperativt lärande innebär strukturerade 

grupper och inlärningsaktiviteter där elever hålls ansvariga för både sitt deltagande 

och lärande. Det ostrukturerade kooperativa lärandet innebär ostrukturerade 

grupper där elever förväntas arbeta tillsammans utan någon guidning. Tarim och 

Akdeniz (2008) skriver att idén med de strukturerade kooperativa 

inlärningsmetoderna är att eleverna ansvarar för varandras lärande såväl som sitt 

eget. Hossain (2018) menar att strukturerat kooperativt lärande och ostrukturerat är 

olika samt har olika effekt på elever. Det strukturerade kooperativa lärandet 

överträffade det ostrukturerade beträffande elevers inställning till 

matematikämnet.  

 

2.5 Slutsatser utifrån tidigare forskning  
Sorvo et al. (2017) skriver att var tredje elev har ångest över känslan att inte kunna 

matematik. Elevers negativa inställning till matematikämnet bör uppmärksammas 

tidigt för att motverka en eventuell utveckling av matematikångest. För att reducera 

elevers matematikångest föreslår Dowker et al. (2019) att undervisning som 

innefattar strategier för problemlösning, klassrumsdiskussioner och grupparbete 

kan fungera som ett stöd. Tezer och Karasel (2010) ser motivation som en viktig 

del i det främjande arbetet och anser att lärare bör försöka bibehålla elevers 

motivation. Aarnos och Perkkilä (2012) förespråkar en inbjudande lärmiljö samt 

elevcentrerade läromål för att reducera matematikångest.  

 

Det kooperativa lärandet som undervisningsmetod hade positiva effekter på elevers 

inställning till matematikämnet samt prestationer (Hossain & Tarmizi, 2013; 

Hossain, 2018; Zakaria et al., 2010). Däremot skriver Karali och Aydemir (2018) 

samt Tarim och Akdeniz (2008) att det kooperativa lärandet inte påverkade elevers 

inställning till matematikämnet utan endast förbättrade elevers prestationer.  
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2.6 Diskussion av tidigare studier 
Vi ställer oss frågande till att endast de negativa effekterna av matematikångest 

framskrivs i majoriteten av tidigare forskning. Det kan även finnas fördelar med 

matematikångest. Exempelvis framhäver Newstead (1998) att det beror på vilken 

elev det är och vilken typ av uppgift det är då en liten mängd matematikångest kan 

främja goda prestationer. Vi anser dock att lärare ska fokusera på de negativa 

aspekterna för att kunna främja en god matematikundervisning.  

 

Newstead (1998) ställde sig frågande till om matematikångest påverkas mest av 

elevers sifferångest eller om det handlar om de publika aspekterna av matematik. 

Med sifferångest menas ångest inför att göra matematiska beräkningar med siffror. 

De publika aspekterna å andra sidan handlar om att göra matematik inför andra 

människor och att kommunicera om matematik. Sorvo et al. (2017) anser att två 

andra indelningar är en generell ångest inför matematiska situationer och ångest 

inför misslyckande. Aarnos och Perkkilä (2012) gör tre indelningar av 

matematikångesten och menar att de antingen är kognitiva, miljörelaterade eller 

personliga. Dowker et al. (2010) skriver att matematikångest påverkas av 

inställningen till matematik och emotionella faktorer. 

 

Hossain (2018) anser att det finns olika typer av kooperativt lärande, framförallt 

ostrukturerat och strukturerat. Detta ställde vi oss frågande till då majoriteten av 

forskarna endast studerat kooperativt lärande och inte framskrivit om det är 

strukturerat eller ostrukturerat. Vidare förklarar Hossain (2018) att det strukturerade 

kooperativa lärandet överträffade det ostrukturerade kooperativa lärandet gällande 

elevers inställning till matematikämnet.   

 



 18 (62) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

2.7 Frågeställningar 

Studien syftar till att ge svar på: 

1. Hur kan ett strukturerat kooperativt lärande och ett icke kooperativt lärande 

relatera till elevers upplevda matematikångest? 

2. Vilka skillnader finns det i elevers inställning till matematikämnet utifrån 

ett strukturerat kooperativt lärande och ett icke kooperativt lärande? 

 

3 Teoretisk förankring 
Den teoretiska utgångspunkten för studien rör sig inom den sociokulturella teorin, 

den socialkognitiva teorin samt fenomenologin. Det sociokulturella lärandet har 

fokus på lärande som sker i mellanmänskliga möten. Utifrån den socialkognitiva 

teorin läggs fokus på den enskilda individens tilltro till sin egen självförmåga. Med 

en fenomenologisk ansats sätts elevernas egna erfarenheter och upplevelser i fokus 

utifrån deras livsvärldar. 

  

3.1 Sociokulturell teori 
Lev Vygotskij grundade den sociokulturella teorin med fokus på att lärande sker i 

sociala interaktioner. Enligt Säljö (2014) är språket det viktigaste redskapet inom 

det sociokulturella lärandet. Det är genom språk och kommunikation som elever 

kan uttrycka sig och förstå omvärlden. Den sociala interaktionen i skolan kan ske 

mellan lärare och elev samt mellan elev och elev.  

 

Vega och Hederich (2015) skriver att Vygotskijs ZPD- Zone of proximal 

development har en central betydelse i det sociokulturella lärandet. ZPD innebär att 

skapa utrymme för elever som gör det möjligt att utveckla kunskaper och förmågor 

med hjälp av en mer kompetent person. Säljö (2014) menar att stöttningen av en 
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mer kompetent person kallas för scaffolding. Efter hand som eleven behärskar 

kunskapen eller förmågan själv ska stöttningen avta.  

 

3.2 Socialkognitiv teori 
Den socialkognitiva teorin grundades av Albert Banduras. Inom socialkognitiv teori 

är självförmåga ett centralt begrepp. Sorvo et al. (2017) menar att självförmåga även 

kallas för self-efficacy och har elevers känslor samt fysiska respons i fokus inför 

specifika handlingar. Karali och Aydemir (2018) beskriver självförmåga som en 

individs tilltro till sin egen förmåga att utföra en specifik handling i en given 

situation. Elevers negativa självförmåga kan ha en negativ inverkan på lärande.  

 

3.3 Fenomenologi  
Fenomenologin grundades av Edmund Husserl. Inom fenomenologin skapas 

förståelse för människors livsvärldar och sociala fenomen. Enligt Olsson och 

Sörensen (2021) är människors livsvärldar komplexa och beroende av möte med 

omvärlden. Tatano Beck (2021) menar att fenomen kan uppfattas olika och målet 

med fenomenologi är att förstå individers uppfattningar och livserfarenheter. Som 

fenomenolog handlar det om att ta avstånd från egna värderingar samt erfarenheter 

för att se saker och ting ur andra människors perspektiv.  

 

3.4 Teoretiska samband 
Utifrån en socialkognitiv teori är elevers självförmåga betydelsefull i förhållande 

till studiens frågeställningar. Detta för att se om elevers matematikångest samt 

inställning till matematikämnet kunde påverkas av deras självförmåga. Enligt Sorvo 

et al. (2017) kan dålig självförmåga orsakas av känslomässiga faktorer. Vi ville ta 

del av elevers känslomässiga faktorer vid matematikångest samt inställning till 

matematikämnet genom en fenomenologisk ansats. Enligt Olsson och Sörensen 
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(2021) sätter fenomenologin människors egna tolkningar, känslor och upplevelser 

i fokus. I vår studie värdesattes elevers uppfattningar och känslor utifrån 

matematikångest samt inställning till matematik, både kopplat till ett strukturerat 

kooperativt lärande och ett icke kooperativt lärande. På detta sätt förhåller sig 

fenomenologin till det sociokulturella perspektivet i vår studie. 

 

Enligt Säljö (2014) arbetar elever tillsammans i en social kontext med 

kommunikation och språk i fokus inom det sociokulturella lärandet. Det 

sociokulturella lärandet kopplas till studiens frågeställningar genom att jämföra 

elevers matematikångest och inställning till matematikämnet inom det 

strukturerade kooperativa lärandet samt ett icke kooperativt lärande. Karali och 

Aydemir (2018) framhäver att den största fördelen inom kooperativt lärande är att 

elevernas självkänsla samt självförtroende höjs. På detta sätt såg vi ett värde i att 

kombinera den sociokulturella teorin med den socialkognitiva teorin. 

 

4 Metodbeskrivning 
I studien har olika metoder för datainsamling använts. Datainsamlingen har gjorts 

genom enkätundersökningar och semistrukturerade intervjuer. Empirin 

sammanställdes, jämfördes samt analyserades med hjälp av olika analysverktyg.  
 

4.1 Datainsamling  
Det krävs noggrannhet och eftertanke i alla delar av genomförandet för att studien 

ska kunna återspegla verkligheten. Det finns flera olika instrument för att mäta 

matematikångest. Både Karlsson (2019) samt Sherman och Wither (2003) hänvisar 

till MARS- Mathematics Anxiety Research Scale som är ett av de mest kända testen 

för att mäta matematikångest i form av en likertskala. MARS består av 
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svarsalternativ på en femgradig skala, men vi valde att låta eleverna ta ställning till 

påståenden utifrån en fyrgradig bildskala. Detta valde vi på grund av att eleverna 

inte skulle kunna välja ett helt neutralt svar.  

  

Efter mycket sökande hittades inte MARS. Vi skapade därför en egen enkät (se 

Bilaga 2) med en likertskala. I enkäten kunde eleverna ta ställning till påståenden 

på en fyrgradig bildskala med inspiration från Aarnos och Perkkilä (2012), Dowker 

et al. (2019), Karlsson (2019), Sorvo et al. (2017) samt Tezer och Karasel (2010). 

Bildskalorna bestod av smileys i olika färger med känslouttryck. I enkäten kunde 

eleverna välja mellan svarsalternativen: stämmer alltid, stämmer ofta, stämmer 

ibland och stämmer aldrig. Svarsalternativen stod under smileysarna som 

kompletterade texten. Bildskalorna användes för att anpassas till elevernas ålder 

och utbildningsnivå samt för att uppnå en högre svarsfrekvens. Denscombe (2018) 

menar att faktorer som ålder och intellekt måste tas hänsyn till vid frågeformulär 

för att människor ska känna att de klarar av att svara på frågorna. Vår enkät bestod 

utav 6 negativt formulerade påståenden som följdes av 6 positiva. Detta för att 

underlätta elevernas ställningstagande genom att inte blanda de negativa 

påståendena med de positiva.  

  

Enkäten var uppbyggd utifrån studiens frågeställningar. 4 påståenden 

kategoriserades utifrån elevers inställning samt ångest inför matematikämnet. 

Dessa påståendena var 3, 4, 5 och 6. Enkäten hade 4 påståenden som 

kategoriserades utifrån den socialkognitiva teorin och elevers inställning till 

matematikämnet. Dessa påståendena var 1, 7, 8 och 12. Enkäten kategoriserades 

även utifrån ett sociokulturellt perspektiv med ett strukturerat kooperativt lärande 

eller icke kooperativt lärande. Dessa påståendena var 2, 9, 10 och 11.  

  

Semistrukturerade intervjuer genomfördes individuellt med 6 elever där 

intervjufrågorna (se Bilaga 3) var förberedda, men svaren fick besvaras öppet. 

Intervjun påbörjades med några lättsamma frågor för att eleverna skulle kunna 
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slappna av innan de djupare frågorna ställdes. De efterföljande intervjufrågorna 

konstruerades med syfte att förstå bakomliggande tankar och orsaker till elevernas 

inställning samt eventuell upplevd matematikångest. För att förstå elevernas 

känslor och uppfattningar användes fenomenologin som utgångspunkt. Eleverna 

fick besvara intervjufrågor om hur de kände när de svarade fel på matematiska 

uppgifter och om de tyckte matematik var lätt respektive svårt. Dessa frågorna 

ställdes för att få svar på elevernas inställning till matematikämnet samt 

matematikångest utifrån ett socialkognitivt perspektiv. Studiens frågeställningar 

hade som syfte att jämföra strukturerat kooperativt lärande och icke kooperativt i 

förhållande till elevers matematikångest samt inställning till matematikämnet. 

Intervjuerna avslutades därför med frågor som behandlade elevers tankar om 

kooperativt lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Denscombe (2018) förklarar att vid semistrukturerade intervjuer kan frågorna 

ändras och utvecklas under intervjuns gång. På så sätt kunde vi ta till vara på 

elevernas tankar och få en djupare förståelse för deras inställning och känslor inför 

matematikämnet. Tatano Beck (2021) skriver att utifrån fenomenologin är det 

viktigt att låta informantens röst höras och inte låta deras uppfattningar påverkas av 

intervjuarens erfarenheter. Under en intervju är målet att förstå individens 

erfarenheter och uppfattningar.  

 

Intervjuerna spelades in med ljudupptagningar för en fullständig dokumentation av 

elevernas verbala uttryck. Olsson och Sörensen (2021) anser att intervjuer bör 

spelas in för att få med informantens egna ord och upplevelser. Vi valde att använda 

en iPhone med en inspelningsapp på grund av att inspelningsverktyget endast skulle 

spela in ljud från respondenten samt den som intervjuade. IPhonen kunde därför 

läggas mitt emellan de medverkande personerna och få en tydlig inspelning. 

  

Vi valde att triangulera metoderna genom att samla in data med hjälp av både 

enkäter och intervjuer. Olsson och Sörensen (2021) skriver att kvalitativ och 



 23 (62) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

kvantitativ data fungerar som ett komplement till varandra. Genom att kombinera 

kvalitativ och kvantitativ data kunde vi få en bredare och samtidigt djupare 

förståelse för elevernas matematikångest samt inställning till matematikämnet. I 

studien presenteras elevernas berättelser och erfarenheter utifrån deras egna 

livsvärldar. 

 

4.1.1 Pilotstudie 
Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotstudie. Enligt Denscombe 

(2018) bör metoden testas i verkligheten för att upptäcka eventuella problem som 

hade kunnat uppkomma under den riktiga studien. 3 elever som gick i årskurs 1 på 

3 olika skolor fick besvara den digitala enkäten. Under pilotstudien framkom det 

att det var enklare att ta ställning och förstå påståendena om de lästes upp högt. 

Pilotstudien resulterade i att vi stöttade eleverna i studien mer verbalt och visuellt. 

Detta gjordes genom att läsa påståendena och svarsalternativen högt samtidigt som 

vi pekade på de tillhörande smileysarna på en stor projekterad bild av enkäten.  

  

Under pilotstudien framkom några aspekter som hade kunnat bli problematiska i 

vår studie. Vi tog bort påståendet “Jag tycker om att lära mig matte” för att vi redan 

hade påståendet “Jag tycker om matte”. Det sistnämnda påståendet ansåg vi vara 

mer relevant utifrån vad eleverna tyckte om matematik än att ha lärandet i fokus. 

Påståendet “Jag tycker om att räkna ensam i matteboken” ändrades till “Jag tycker 

om att räkna matte ensam”. Ändringen gjordes för att fokusera på elevernas åsikter 

om att räkna matematik enskilt istället för att fokusera på elevernas åsikter om att 

räkna i matematikboken. Eleverna i pilotstudien uppfattade det som att det handlade 

om att räkna i matematikboken, vilket inte var vårt syfte. Till sist ändrades 

påståendet “Jag tycker om att prata matte med mina kompisar under lektioner” till 

“Jag tycker om att prata om matte i grupper under lektionerna”. Påståendet ändrades 

för att vi inte ville undersöka om eleverna tyckte om att prata spontant om 
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matematik med andra elever. Vi ville istället undersöka vad eleverna tyckte om att 

prata om matematik i strukturerade grupper under matematiklektioner.  
 

4.1.2 Analys av insamlad data 
Enkäterna sammanställdes kvantitativt med en digital statistisk analys. Programmet 

som användes för att sammanställa resultaten heter Google formulär. När eleverna 

hade besvarat den digitala enkäten skapades både cirkeldiagram och statistik med 

hjälp av programmet. Efter enkätundersökningen var genomförd ansåg vi att 

påståendet “Jag tycker att matte är det bästa ämnet i skolan” inte var relevant för 

studiens frågeställningar och syfte. Syftet var inte att jämföra olika ämnen i skolan. 

Vi har därför valt att inte redovisa resultatet från påståendet.  

 

Utifrån resultaten kunde vi se hur stor förekomsten var av elevernas 

matematikångest, negativa samt positiva inställning till matematikämnet. Vi anser 

att Google formulär var ett bra verktyg för att sammanställa statistiska resultat. Det 

var tidseffektivt att använda i jämförelse med att eleverna skulle besvarat enkäterna 

i pappersformat och sedan sammanställas av oss för hand. Den digitala 

sammanställningen minskade även risken för att göra fel utifrån den mänskliga 

faktorn.  

 

Intervjuerna analyserades utifrån en fenomenologisk ansats. Det innebar att de 

intervjuade eleverna kunde berätta om sina uppfattningar och känslor. Enligt 

Denscombe (2018) utgår fenomenologin från att människor betraktar och uppfattar 

saker och ting olika. Intervjuerna transkriberades för att underlätta jämförelser 

mellan olika intervjuer. Olsson och Sörensen (2021) skriver att transkribering av en 

intervju är viktigt och kan eliminera eventuella missuppfattningar. 

Transkriberingarna gjordes skriftligt och de medverkande eleverna 

anonymiserades.  
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All data betraktades med ett öppet förhållningssätt. Baserat på resultaten kunde vi 

se likheter och skillnader mellan elevers uppfattningar beträffande matematikångest 

och inställning till matematikämnet. Det gick även att se om matematikångest 

förekom mer eller mindre med strukturerat kooperativt lärande eller icke 

kooperativt lärande som undervisningsmetod. Resultaten från både intervjuerna och 

enkäterna var samstämmiga.  

  

4.2 Urval och avgränsning 
Studien genomfördes i 2 klasser på 2 olika skolor. Klasserna valdes utifrån ett 

subjektivt urval. Denscombe (2018) menar att ett subjektivt urval innebär ett mindre 

handplockat urval för undersökningens relevans. De specifika klasserna valdes på 

grund av att båda gick i årskurs 1 samt att den ena arbetade utifrån ett strukturerat 

kooperativt lärande och den andra utifrån ett icke kooperativt lärande. Klassen som 

arbetade med strukturerat kooperativt lärande valdes även ut för att läraren hade 

flera års erfarenhet av strukturerat kooperativt lärande, hållit fortbildningar samt 

föreläsningar för andra lärare. Enligt Hossain (2018) finns det både strukturerat 

samt ostrukturerat kooperativt lärande. Utifrån ett strukturerat kooperativt lärande 

hålls eleven ansvarig för både sitt eget deltagande och lärande i strukturerade 

grupper.  

 

Innan studiens start hade vi planerat att besöka 2 klasser där vi hade relationer till 

eleverna sedan tidigare. Vi kontaktade först klassen som arbetade utifrån ett 

strukturerat kooperativt lärande och fick tillstånd att genomföra studien. Därefter 

kontaktade vi den andra klassen som inte arbetat utifrån ett strukturerat kooperativt 

lärande, men vi nekades att få genomföra studien. Vi nekades på grund av 

restriktioner för minskad smittspridning av Covid-19. Detta medförde att vi endast 

hade relation till eleverna i den första klassen. En tredje klass tillfrågades som inte 

arbetade utifrån ett strukturerat kooperativt lärande, men även där nekades vi att 
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genomföra studien. Vi kontaktade då en fjärde klass som inte heller arbetade utifrån 

ett strukturerat kooperativt lärande och fick tillstånd att genomföra studien.  

 

Deltagandet i studien var frivilligt och alla elever som ville deltaga i 

enkätundersökningen fick det. Innan vi besökte klasserna hade vårdnadshavarna 

fått ett missivbrev (se Bilaga 1) för att skriva under ett samtycke tillsammans med 

sina barn. Detta medförde ett bortfall av 1 elev som inte ville deltaga eller inte fick 

medgivande av sina vårdnadshavare.  

  

Utifrån resultaten från enkätundersökningen valdes 3 elever ut från varje klass till 

en efterföljande semistrukturerad intervju. Eleverna från varje klass bestod av 1 

elev som visat övervägande negativ inställning samt ångest inför matematikämnet, 

1 elev som visat övervägande positiv inställning till matematikämnet samt 1 elev 

som visat mer neutral inställning till matematikämnet. Elevernas matematikångest 

samt inställning till matematikämnet sammanställdes utifrån enkätens påstående 1, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 och 12. 

 

De 2 eleverna som visade mest negativ inställning till matematikämnet samt 

matematikångest var 2 flickor, de 2 eleverna som visat övervägande positiv 

inställning till matematikämnet var 2 pojkar och de 2 eleverna som visade mer 

neutral inställning till matematikämnet var 2 flickor. Eleverna som valdes ut till 

efterföljande intervjuer var endast baserade på resultaten från enkätundersökningen 

utan någon värdering vid könstillhörighet.  

  

4.3 Etiska överväganden 
För att undvika att skapa en känsla av matematikångest pratade vi endast med 

eleverna om deras inställning till matematik. All form av psykologisk skada till 

följd av studien försökte förhindras. Begreppen som användes i interaktion med 
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eleverna övervägdes därför väldigt noggrant. De deltagandes välbefinnande har 

varit värdefull under hela studien. 

 

Studien genomfördes i enlighet med Denscombes (2018) 4 forskningsetiska 

principer.  

1. Alla elever har ett egenvärde och ska behandlas likvärdigt.  

2. Deltagandet i studien är frivilligt.  

3. Vårdnadshavare och elever ska skriva under en samtyckesblankett för att 

eleverna ska få medverka i studien.  

4. Alla elevers information ska anonymiseras och hanteras konfidentiellt. 

 

Studien har genomförts under en vetenskaplig integritet med hänsyn till de 

deltagande. Enligt Denscombe (2018) är deltagarnas anonymitet viktig för att inte 

äventyra välbefinnande och hälsa. All data som insamlats har behandlats och 

publicerats på ett ärligt sätt, utan att värdera eller vinkla innehållet. Efter 

transkribering av de inspelade intervjuerna raderades ljudupptagningarna. Enligt 

Thurén (2019) kan en forskare inte vara helt opartisk, utan färgas av värderingar 

och miljö. Under hela studiens gång har vi försökt vara så rättvisa och objektiva 

som möjligt. Alla källor som använts har hänvisats till och ingen förfalskning har 

skett. Slutligen har studien genomförts i enlighet med den nationella lagstiftningen, 

vilket innebär att inga egna tolkningar eller beslut har tagits utanför lagarna.  

 

5 Resultat och analys 
Under avsnittet redovisas både resultat och analys från studien. Resultaten 

redovisas i 2 olika delar där första delen består av resultat och analys från enkäterna. 
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Den andra delen består av resultat och analys från de semistrukturerade 

intervjuerna.  

 

5.1 Enkätundersökning 
Enkätstudien genomfördes i 2 årskurs 1 på 2 olika skolor. Den ena klassen arbetade 

inte utifrån ett kooperativt lärande och benämns som Klass A. I Klass A genomförde 

15 elever den digitala enkätundersökningen varav 9 pojkar och 6 flickor. Den andra 

klassen arbetade utifrån ett strukturerat kooperativt lärande och benämns som Klass 

B. I Klass B genomförde 11 elever den digitala enkätundersökningen varav 3 pojkar 

och 8 flickor. Eleverna tog ställning till 12 påståenden, men vi valde att endast 

presentera resultaten från 11. Påståendena har inte redovisats i samma ordning som 

eleverna fick ta ställning till dem. Resultaten har istället presenteras med koppling 

till forskningsfrågorna och de teoretiska utgångspunkterna.  

 

Påstående 1: Jag känner mig nervös innan en mattelektion.                                                        

  

 

                                                          Figur 1: Klass A                      Figur 2: Klass B 
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Påstående 2: Jag blir orolig när jag tänker på att vi ska ha matte.  

 
 

                                                         Figur 3: Klass A                       Figur 4: Klass B 

 

Påstående 3: Jag känner mig orolig när vi ska börja med ett nytt kapitel i 

matteboken. 

 
 

 

 

 

 

                                              Figur 5: Klass A                    Figur 6: Klass B 

 

Resultaten från påstående 1 visade att förekomsten av nervositet innan en 

matematiklektion var större bland eleverna i Klass A än i Klass B. Det fanns 1 

(6,7%) elev i Klass A som svarade att det alltid stämde att eleven kände sig nervös 

innan en matematiklektion. Det fanns inte någon elev som svarade att de alltid 

kände sig nervös innan en matematiklektion i Klass B. Resultaten från påstående 2 

och 3 har vi valt att kategorisera tillsammans med påstående 1 utifrån elevernas 

upplevda matematikångest och inställning till matematikämnet. Resultaten från 

påstående 2, i överensstämmelse med påstående 1, visade att eleverna oftare kände 
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sig oroliga när de tänkte på att de skulle ha matematik i Klass A jämförelsevis med 

eleverna i Klass B. Eleverna i Klass B hade samma låga ställningstagande till 

nervositet och orolighet i påstående 1 och 2. I Klass A hade eleverna samma 

ställningstagande i både påstående 3 som 2. 10 (66,7%) elever kände aldrig oro, 4 

(26,7%) elever kände oro ibland samt 1 (6,7%) elev kände alltid oro när de tänkte 

på att de skulle ha matematik och vid början av ett nytt kapitel i matematikboken. I 

Klass B var det 2 (18,2%) fler elever som ibland kände oro innan ett nytt kapitel i 

matematikboken än som ibland kände oro vid tanken att ha matematik. Det var fler 

elever i Klass A än i Klass B som kände nervositet samt oro inför matematikämnet 

i de 3 första påståendena. 

 

Påstående 4: Jag tycker det är jobbigt när jag svarar fel på matteuppgifter. 

 
 
 

                                                                   Figur 7: Klass A                   Figur 8: Klass B 

 
Påstående 5: Jag tycker att matte är svårt.  

                                                          

                                                   

                                                              Figur 9: Klass A              Figur 10: Klass B    
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Påstående 6: Jag tycker om matte.  

                                             

 
 
                                                           Figur 11: Klass A                 Figur 12: Klass B 

 
Påstående 7: Jag tycker att jag är duktig på matte.  

                                    

                                                         Figur 13: Klass A                  Figur 14: Klass B 
 

Påstående 4, 5, 6 och 7 har kategoriserats tillsammans utifrån elevers 

matematikångest, inställning till matematik samt den socialkognitiva teorin med 

elevers självförmåga i fokus. Ställningstagandena till påståendena kunde visa om 

elevernas ångest inför att misslyckas kunde påverka deras tilltro till den egna 

matematiska förmågan. Resultaten från påståendena kunde även visa om elevernas 

självförmåga kunde relatera till deras inställning till matematikämnet. Det var 7 

(46,7%) elever i Klass A som aldrig tyckte att det var jobbigt att svara fel på 

matematikuppgifter. Det fanns dock 2 (13,3%) elever som alltid tyckte att det var 

jobbigt att svara fel på matematikuppgifter i Klass A, medan det inte var någon elev 

i Klass B som tyckte att det. Klass B hade en större förekomst med 9 (81,8%) elever 
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som aldrig tyckte att det var jobbigt att svara fel på matematikuppgifter, vilket var 

ett mer positivt resultat än i Klass A.  

 

Resultaten från påstående 5 visade att förekomsten av att eleverna tyckte att 

matematik var svårt var större i Klass B än i Klass A. Det fanns 1 (6,7%) elev i 

Klass A som tyckte att det alltid stämde att matematik var svårt, medan det inte 

fanns någon elev i Klass B som tyckte det. Resultaten från påstående 6 visade att 

alla 15 (100%) elever i Klass A alltid tyckte om matematik, medan endast 6 (54,5%) 

elever i Klass B alltid tyckte det. Resultaten från påstående 5 och 6 visade att det 

fanns ett samband mellan att eleverna i Klass B tyckte att matematik var svårare 

och samtidigt inte tyckte lika mycket om matematik. I Klass A tyckte eleverna mer 

om matematik samtidigt som majoriteten av eleverna inte tyckte att matematik var 

lika svårt som eleverna i Klass B. Alla 15 (100%) elever i Klass A tyckte om 

matematik trots att det fanns 1 (6,7%) elev som alltid tyckte att matematik var svårt. 

Resultaten från påstående 7 visade att fler elever i Klass A än i Klass B alltid tyckte 

att de var duktiga på matematik. Vid en summering av de elever som både alltid 

och ofta tyckte att de var duktiga på matematik var förekomsten högre i Klass B. 

Klass A hade istället större förekomst av de elever som ibland tyckte att de var 

duktiga på matematik än vad Klass B hade.  

 

Påstående 8: Jag tycker att det är jobbigt att svara på frågor om matte under 

lektionerna.   

                                                     Figur 15: Klass A                Figur 16: Klass B   
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Påstående 9: Jag tycker om att räkna matte ensam. 

 

                                                                                  Figur 17: Klass A                  Figur 18: Klass B 

 

Påstående 10: Jag tycker om att räkna matte med en klasskompis.   
 

                                                      

                                                        

                                                          Figur 19: Klass A                  Figur 20: Klass B 
 

Påstående 11: Jag tycker om att prata om matte i grupper under lektionerna. 

 

                                                         

 

 

                                                             Figur 21: Klass A                  Figur 22: Klass 

B 
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Resultaten från påstående 8, 9, 10 och 11 har kategoriserats tillsammans utifrån den 

sociokulturella teorin med strukturerat kooperativt lärande samt ett icke kooperativt 

lärande Eleverna fick ta ställning till påståenden som handlade om verbal 

kommunikation, mellanmänskliga möten och interaktion med andra elever under 

matematiklektionerna. Resultaten från påstående 8 visade att det fanns lika många 

elever i Klass A som tyckte att det aldrig stämde att det var jobbigt att svara på 

frågor om matematik under lektionerna, som det fanns elever som tyckte att det 

stämde ibland. Det fanns 1 (6,7%) elev i Klass A som alltid tyckte att det var jobbigt 

att svara på frågor om matematik under lektionerna, medan det inte fanns någon 

elev i Klass B som tyckte det. I Klass B tyckte hälften (50%) av eleverna att det 

stämde ibland att det var jobbigt att svara på frågor om matematik under 

lektionerna. Vid en jämförelse av de elever som aldrig tyckte att det var jobbigt att 

svara på frågor om matematik under lektionerna var förekomsten högre bland 

eleverna i Klass A än i Klass B.  

 

I Klass A fanns det 10 (66,7%) elever som alltid tyckte om att räkna matematik 

enskilt, samtidigt som 12 (80%) elever alltid tyckte om att räkna matematik med en 

annan elev. 4 (26,7%) elever i Klass A tyckte aldrig om att räkna matematik enskilt 

och endast 1 (6,7%) elev tyckte aldrig om att räkna matematik med en annan elev. 

I Klass B tyckte 1 (9,1%) elev alltid om att räkna matematik enskilt, medan 7 

(63,6%) elever alltid tyckte om att räkna matematik med en annan elev. I Klass B 

tyckte 2 (18,2%) elever aldrig om att räkna matematik enskilt samtidigt som det 

inte fanns någon elev som aldrig tyckte om att räkna matematik med en annan elev. 

Vid en jämförelse av de eleverna som alltid tyckte om att räkna matematik med en 

annan elev var förekomsten större i Klass A än i Klass B. Det fanns 13 (86,7%) 

elever i Klass A som både ofta och alltid tyckte om att räkna matematik med en 

annan elev, medan det fanns 9 (81,5%) elever i Klass B som både alltid och ofta 

tyckte det.  
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Det var 13 (86,7%) elever som alltid tyckte om att prata om matematik i grupper 

under lektionerna i Klass A, medan det endast var 3 (27,3%) elever i Klass B som 

alltid tyckte det. I Klass B tyckte eleverna mer om att räkna matematik med en 

annan elev än att prata om matematik i grupper. Det var ett snarlikt resultat kring 

de elever som aldrig tyckte om att prata om matematik i grupper både i Klass A och 

Klass B. Resultaten från ställningstagandena visade en tydlig skillnad på eleverna i 

Klass B som hellre räknade matematik i interaktion med en annan elev än att räkna 

själva eller kommunicera i strukturerade grupper. Dock visade resultaten från Klass 

A att majoriteten av eleverna tyckte om att räkna matematik både enskilt, med en 

annan elev samt att kommunicera i grupper under matematiklektionerna.  

 

5.2 Semistrukturerade intervjuer 
Utifrån sammanställning och analys av enkätundersökningen valdes 6 elever ut för 

en individuell efterföljande semistrukturerad intervju. 3 elever valdes ut från Klass 

A och 3 elever valdes ut från Klass B. Eleverna från varje skola bestod av 1 elev 

som visat övervägande negativ inställning samt ångest inför matematikämnet, 1 

elev som visat övervägande positiv inställning till matematikämnet samt 1 elev som 

enligt statistik från enkätresultaten visat mer neutral inställning till 

matematikämnet. 

 

Eleverna från Klass A bestod av A1 som var en flicka med negativ inställning, A2 

som var en pojke med positiv inställning och A3 som var en flicka med mer neutral 

inställning till matematikämnet. Eleverna från Klass B bestod av B1 som var en 

flicka med negativ inställning, B2 som var en pojke med positiv inställning och B3 

som var en flicka med mer neutral inställning till matematikämnet. Vid citering från 

elevernas intervjuer har andra elever och lärare anonymiserats. Eleverna sa inte X 

eller Y under intervjuerna, utan vi har valt att nämna andra elever som X och lärare 
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som Y. Nedan exemplifieras några utdrag från intervjuerna med citat från 

respondenterna.  

 

De 6 eleverna som intervjuades hade olika uppfattningar om matematikångest samt 

inställning till matematikämnet. Eleverna fick berätta om de känt sig oroliga eller 

nervösa innan en matematiklektion. Om eleverna känt sig oroliga eller nervösa fick 

de även förklara vad de gjorde vid en känsla av oro eller nervositet. A1 och B1 

visade mest nervositet och känsla av oro inför matematiklektioner.  

 

Jag har känt mig orolig innan lektioner. X pratar med mig hela tiden. Det 

händer ofta. Så fort fröken går så pratar X. Vill sitta själv eller med andra 

klasskompisar. Inte sitta med X. Gör inget då. (A1)       

 

Har gjort det någon gång ibland. Inget. Jag vet inte. (B1) 

 

A1 berättade att ångesten och oron inför matematiklektionerna var på grund av 

eleven som var placerad bredvid henne i klassrummet. B1 å andra sidan berättade 

att hon känt sig nervös och orolig ibland, men förklarade inte varför. Varken A1 

eller B1 berättade att de gjorde något för att reducera de negativa känslorna. När 

alla eleverna besvarade hur de kände när de visste att de skulle jobba med 

matematik varierade svaren. 

 

Lite bra för jag tänker att jag kanske får byta plats. Hade längtat om inte X 

hade suttit med mig. (A1) 

 

Då känner jag yes. Äntligen dags för matte. (B2) 
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Än en gång berättade A1 att hon hellre jobbade med en annan elev än eleven som 

var placerad bredvid henne i klassrummet. B2 såg fram emot matematiklektionerna 

och B3 kunde känna sig positiv ibland. B3 förklarade att matematiklektionerna 

kunde kännas tuffa och långa. Elevernas upplevelser av misslyckande i 

matematiska situationer varierade. De upplevda känslorna när eleverna svarade fel 

uttrycktes på olika sätt.  

 

Då känner jag att jag måste läsa. Ibland läser jag inte riktigt. (B2) 

 

Känns inte bra för att jag inte kan det. Känns inte bra när jag inte förstår, 

men då frågar jag om hjälp. (A3) 

 

B2 berättade att han ibland behövde läsa uppgiften fler gånger för att kunna besvara 

uppgiften rätt. A3 fick en nedstämd känsla över att inte kunna uppgiften, men tog 

istället hjälp för att lösa den. Alla eleverna skulle sedan berätta om de tyckte 

matematik var lätt eller svårt samt förklara vad de tyckte var lätt respektive svårt.  

 

Det är lite lätt med matte, ibland svårt. Ibland svårt när man börjar med nytt 

och ibland inte svårt. Jag tycker ändå om att räkna. (A3) 

 

Ibland lätt och ibland svårt. När det är svårt, typ 20-17, så måste jag använda 

fingrarna, men räkna matte är roligt. Jag är bra på matte. (B2) 

 

A3 fokuserade på nya avsnitt inom matematiken. Hon berättade att det var lätt 

ibland och svårt ibland, men att hon ändå tyckte om att räkna matematik. B2 
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poängterade svårigheter i form av olika uppgifter. Han löste svåra uppgifter genom 

att använda fingrarna och ansåg sig själv vara bra på matematik. Alla eleverna fick 

besvara frågor om de arbetade bäst enskilt eller med en annan elev. Eleverna fick 

sedan förklara varför de trodde att de arbetade bäst enskilt respektive med en annan 

elev. Svaren var snarlika. 

 

Ibland själv, men helst med en klasskompis. För att man hjälper och kan 

förklarar för varandra när det är svåra saker. Det är svårare när jag jobbar 

ensam. (B1)  

 

Med en kompis. Om jag jobbar själv är det inte bra. Jag tycker inte om att 

jobba själv. Jag känner att jag behöver en kompis. Jag lär mig mer när jag 

jobbar med en kompis och tycker om det mer. Man hjälper varandra. (A2) 

 

Alla eleverna svarade att de arbetade bäst med en annan elev. Eleverna förklarade 

att de arbetade bäst med en annan elev för att de kunde hjälpa och förklara för 

varandra. B1 och B2 berättade att de kunde arbeta själva, men när 

matematiklektionerna kändes svåra arbetade de helst med en annan elev för att 

kunna stötta och hjälpa varandra. Alla eleverna skulle sedan berätta vad de tyckte 

om att prata om matematik i grupper respektive med en annan elev. 

 

Det känns bra både med en kompis och när vi är i grupper. (B1) 

 

Känns jättebra med en kompis, men bättre med många kompisar. Yes, yes, 

yes. (A2) 
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B1 och A3 förklarade att det kändes bra att prata om matematik med en annan elev, 

men även tillsammans med flera elever i olika gruppkonstellationer. A2 förklarade 

att han tyckte om att prata om matematik med en annan elev, men föredrog att prata 

i grupp med flera elever. De intervjuade eleverna fick sedan berätta hur de kände 

för att svara på frågor inför resten av klassen.  

 

Sådär. Jag blir bara lite nervös över att prata inför alla. (B1)  

 

Lite bra. Det finns saker som Y frågar som jag inte förstår. Då känns det 

inte bra. Jag tycker inte om att jag svarar fel och de andra hör det. (A3) 

 

A1 berättade att det kändes bra att svara på frågor inför klassen, men att hon kände 

att eleven som var placerad bredvid henne i klassrummet ville att hon skulle svara 

fel. B1 förklarade att hon endast blev nervös över att prata inför alla sina 

klasskamrater, men inte enskilt med en annan elev eller i grupper. A3 berättade att 

hon tyckte det var jobbigt när hon inte förstod lärarens fråga eller svarade fel när 

andra elever kunde höra det. De negativa känslorna A3 hade kopplade hon till sina 

språkliga brister i det svenska språket. Avslutningsvis skulle alla eleverna förklara 

vem eleverna tog hjälp av vid svårigheter under matematiklektionerna.  

 

Tar hjälp av Y eller kompisar. (A2) 

 

Ibland frågar jag Y och ibland en klasskompis. X brukar läsa för mig. Hon 

säger inte svaret direkt. (B3) 
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Eleverna i Klass A och i Klass B tog antingen hjälp av lärare eller andra elever i 

klassen. B3 berättade att om hon tar hjälp av en annan elev är det viktigt att den 

eleven inte säger svaret, utan hjälper till att lösa uppgiften. 

 

6 Sammanfattande diskussion 
I detta avsnitt sammanfattas och diskuteras resultaten från genomförda enkäter samt 

semistrukturerade intervjuer. Detta görs i relation till studiens frågeställningar och 

tidigare forskning. Avsnittet avslutas med en diskussion kring metoder, validitet 

samt reliabilitet. 

 

6.1 Elevers upplevda matematikångest 
Studiens första frågeställning som undersöktes var: Hur kan ett strukturerat 

kooperativt lärande och ett icke kooperativt lärande relatera till elevers upplevda 

matematikångest? 

 

Under enkätundersökningen framkom det att färre elever i Klass B kände ångest 

och oro inför matematikämnet än eleverna i Klass A. I Klass B arbetade eleverna 

utifrån ett strukturerat kooperativt lärande som innebär kommunikation, samarbete 

samt strukturerade grupparbeten mot gemensamma mål. Dowker et al. (2019) 

genomförde en studie vars resultat visade att undervisning som innefattar 

klassrumsdiskussioner och grupparbete kan reducera elevers matematikångest. 

Newstead (1998) framhäver också att lärandemetoder som fokuserar på 

resonemang och förståelse kan minska en upplevd matematikångest. 

 

Vid de efterföljande intervjuerna berättade 1 respondent från Klass A att ångesten 

och oron berodde på placeringen i klassrummet bredvid en annan specifik elev. 
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Detta visar att ångest kan handla om mer än beräkningar inom matematik. Enligt 

Aarnos och Perkkiläs (2012) studie kan matematikångest ha miljörelaterade orsaker 

såsom negativa upplevelser med specifika personer i samband med 

matematikundervisningen. De respondenterna i Klass A och Klass B som visade 

ångest och oro inför matematik berättade att de inte gjorde något för att motverka 

eller reducera de negativa känslorna.  

 

Under enkätundersökningen fanns det fler elever i Klass A än i Klass B som tyckte 

att det var jobbigt att svara fel på matematikuppgifter. Det fanns dock fler elever i 

Klass B än i Klass A som tyckte att det var jobbigt att svara på muntliga frågor om 

matematik under lektionerna. Newstead (1998) nämner publika aspekter av 

matematikångest som handlar om att kommunicera om matematik inför andra 

människor. Sorvo et al. (2012) framhäver en annan del av matematikångest som 

fokuserar på ångest inför misslyckande. Klass B visade mindre ångest inför att 

misslyckas. Å andra sidan visade Klass A mindre ångest inför att svara på frågor 

muntligt inför de andra eleverna i klassen. Utifrån intervjuerna, i likhet med 

enkäterna, ansåg eleverna i Klass A att det inte kändes lika nervöst att svara på 

muntliga frågor inför resten av klassen som eleverna i Klass B.  

 

Respondenterna i Klass A och Klass B svarade snarlikt vid intervjuerna om vad de 

tyckte om att svara fel på matematikuppgifter. Svaren bestod till största del av att 

respondenterna tyckte att det inte kändes bra för att de kände att de inte kunde 

matematikuppgiften. Enligt Sorvo et al. (2017) visade deras studie att en tredjedel 

av alla elever hade ångest inför att misslyckas och inte kunna matematik, medan 

endast en femtedel visade ångest över att svara på lärares frågor i klassrummet. I 

vår studie var det en femtedel i Klass A och under en femtedel i Klass B som tyckte 

att det var jobbigt att misslyckas genom att svara fel på matematikuppgifter. I Klass 

A var det under en tiondel och i Klass B var det en femtedel av eleverna som tyckte 
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att det var jobbigt att svara på muntliga frågor under matematiklektionerna. Sorvo 

et al. (2017) gjorde en studie med äldre elever och vid en jämförelse med vår studies 

resultat stärker det tidigare forskning om att matematikångest ökar med åldern 

(Dowker et al., 2019; Skolverket, 2019b). 

 

6.2 Elevers inställning till matematikämnet 
Studiens andra frågeställning som undersöktes var: Vilka skillnader finns det i 

elevers inställning till matematikämnet utifrån ett strukturerat kooperativt lärande 

och ett icke kooperativt lärande? 

 

Resultaten från enkätundersökningen visade att fler elever i Klass B tyckte att 

matematik var svårt i jämförelse med eleverna i Klass A. Resultaten visade också 

att över hälften av eleverna i Klass B tyckte om matematik, medan alla eleverna i 

Klass A tyckte det. Newstead (1998) belyser att en undervisningsmetod aldrig kan 

ha endast positiva eller endast negativa påföljder. Utifrån vår studies resultat tyckte 

eleverna mer om matematik som arbetade utifrån ett icke kooperativt lärande än 

eleverna som arbetade utifrån ett strukturerat kooperativt lärande.  

 

Vid intervjuerna fick respondenterna svara på om de såg fram emot dagar när 

matematik stod på schemat samt hur de kände sig när de visste att de skulle ha 

matematik. Respondenternas svar från de olika klasserna var lika. Eleverna med 

negativ inställning till matematikämnet såg minst fram emot de dagar när 

matematik stod på schemat. Det var fler respondenter från Klass A som hade 

negativ inställning till matematiklektioner jämfört med respondenterna i Klass B. 

Hossain och Tarmizi (2013) anser att det kooperativa lärandet är en framgångsrik 

undervisningsmetod för att främja en god inställning. Resultatet från vår studie 

visade att eleverna från Klass B hade bättre inställning till matematiklektioner än 
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eleverna från Klass A. Eleverna i Klass A hade å andra sidan en mer positiv 

inställning till matematikämnet. Enligt Karali och Aydemir (2018) samt Tarim och 

Akdeniz (2008) hade det kooperativa lärandet ingen påverkan på elevers inställning 

till matematikämnet. 

 

Under enkätundersökningen fanns det fler elever i Klass B som tyckte att matematik 

var svårt jämförelsevis med eleverna i Klass A. Det fanns dock en elev i Klass A 

som alltid tyckte att matematik var svårt. Under intervjuerna framkom det att 

respondenterna till största del ansåg att svårigheterna var vid beräkning av höga tal. 

Elevers inställning utifrån vad de ansåg var lätt eller svårt i 

matematikundervisningen har inte undersökts i den tidigare forskningen som vi har 

redogjort för under avsnittet med tidigare forskning. Vårt resultat går därför inte att 

komparera med tidigare forskning.  

 

Under enkätundersökningen framkom det att majoriteten av eleverna i Klass A 

tyckte om att räkna matematik både enskilt, med en annan elev samt prata om 

matematik i grupper. Däremot visade enkätundersökningen att eleverna från Klass 

B till största del inte tyckte om att räkna matematik enskilt, utan räknade helst 

matematik med en annan elev. Hossain och Tarmizi (2013) menar att elevers 

separata mål blir kopplade till varandra i en kooperativ inlärningsmiljö. Detta kan 

leda till att eleverna hellre arbetar tillsammans där de får möjlighet att lära från 

varandra.  

 

Respondenterna i Klass A och Klass B svarade snarlikt vid frågorna om hur 

eleverna tyckte om att arbeta enskilt respektive med en annan elev under 

matematiklektionerna. Samtliga respondenter från båda klasserna svarade att de 

tyckte mer om att arbeta med en annan elev under matematiklektionerna. Enligt 
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Hossain (2018) är målet med det kooperativa lärandet att elever ska stötta och 

uppmuntra varandra till att lösa olika matematiska uppgifter. Respondenterna från 

intervjuerna förklarade att när de arbetade med en annan elev lärde de sig mer och 

kunde hjälpa varandra vid olika uppgifter. Respondenterna berättade även att när 

de behövde hjälp under matematiklektionen frågar de inte bara läraren utan kunde 

även be andra elever om hjälp. En respondent förklarade hur en annan elev brukade 

läsa upp matematikuppgiften och förklara utan att berätta svaret. Vega och 

Hederich (2015) framhäver hur viktigt det är för elever att utveckla sina förmågor 

med hjälp av en mer kompetent person, vilket både kan vara lärare eller andra 

elever.  

 

6.3 Metodkritik 
Vi var medvetna om att det inte gick att fastslå en kausalitet kopplat till 

frågeställning 1. För att fastslå en kausalitet krävs en större undersökning med fler 

antal elever än den som genomfördes i vår studie. Likväl som det var en för liten 

studie för att fastslå en kausalitet var det även en för liten studie för att kunna göra 

resultatet generaliserbart. Denscombe (2018) skriver att resultatet från en mindre 

studie på ett mindre antal enheter inte kan bli generaliserbart. Elevernas subjektiva 

och autentiska svar om deras upplevda matematikångest samt inställning till 

matematikämnet var istället i fokus.  

 

I enkätundersökningen användes färdiga svarsalternativ, vilket kunde hämma 

uttryckandet för elevernas djupare tankar och känslor. Efterföljande 

semistrukturerade intervjuer gjordes därför för att även kunna ta del av elevernas 

emotioner och verkliga uppfattningar. Innan intervjun påbörjades berättade vi att 

det inte fanns några svar som betraktas som rätt eller fel för att försöka att motverka 

en eventuell intervjuareffekt.  
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Eleverna gick i årskurs 1, vilket medförde att den språkliga nivån i enkäterna och 

intervjuerna förenklades och anpassades utefter elevernas kunskapsnivå. 

Majoriteten av eleverna i den ena klassen hade inte svenska som modersmål. Det 

hade kunnat leda till språkliga missförstånd under både enkätundersökningen och 

de semistrukturerade intervjuerna. Med detta i åtanke skickade vi enkäten i förväg 

till båda klasslärarna. Lärarna kunde då läsa igenom påståendena och återkoppla till 

oss ifall det fanns språkliga svårigheter. De ansåg inte att det fanns språkliga 

svårigheter och enkäterna ändrades inte. I klassen med flera elever som inte hade 

svenska som modersmål närvarade en språkstödjare under både 

enkätundersökningen och intervjuerna. Närvarandet av språkstödjaren kunde stötta 

eleverna, men samtidigt fanns det en risk att språkstödjaren inte kunde översätta 

med exakt motsvariga begrepp. 

 

6.3.1 Validitet och reliabilitet  
Denscombe (2018) menar att vissa känsliga ämnesområden kan resultera i att 

respondenterna kan ge svar som inte återspeglar de verkliga tankarna och 

emotionerna. Vi var medvetna om att matematikångest kunde vara ett känsligt ämne 

och att det kunde vara svårt för eleverna att uttrycka sina svagheter. Eleverna kan 

även ha svarat olika beroende på hur de kände och uppfattade intervjuaren samt 

vilka känslor de hade just för dagen. Newstead (1998) menar att en självvärdering 

kan medföra att reliabiliteten är tveksam. Den mänskliga faktorn är således en 

aspekt som kan ha påverkat den insamlade datan.  

 

För att stärka trovärdigheten valde vi att triangulera metoderna enkät och 

semistrukturerad intervju för att se resultaten ur olika perspektiv. Denscombe 

(2018) menar att triangulering medför bättre förståelse för forskningsämnet och ger 

stöd åt validitet och reliabilitet. Efter de genomförda intervjuerna kunde vi se att 

resultaten från intervjuerna samstämde med resultaten från enkäterna. Olsson och 
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Sörensen (2021) skriver att en hög reliabilitet tyder på en hög överensstämmelse 

mellan olika mätningar.  

 

Enligt Olsson och Sörensen (2021) måste det finnas en logisk validitet genom att 

anpassa svarsalternativen till enkätfrågorna. Vi övervägde svarsalternativen noga 

till påståendena som eleverna skulle ta ställning till för att de skulle överensstämma. 

Vi valde att inte blanda positiva och negativa svarsalternativ, utan hade en tydlig 

struktur som förenklade ställningstagandena för att inte förvirra eleverna.  

 

Studien har genomförts i 2 klasser på 2 olika skolor, vilket kan ha medfört olika 

sociala inramningar. Det är inte möjligt att hitta 2 identiska klasser med identiska 

elever. Tanken var att vi skulle genomföra studien i 2 olika klasser där vi hade goda 

relationer med eleverna sedan tidigare. Detta för att eleverna skulle känna sig trygga 

i att anförtro oss sina verkliga tankar och känslor. På grund av den rådande 

pandemin fick vi inte genomföra studien i en av de klasserna som vi hade tänkt från 

början. Till följd av detta var vi noga med att ställa lättsamma frågor i början av 

intervjuerna för att eleverna skulle känna sig bekväma. Samtidigt var vi medvetna 

om att inte skapa en närhet som skulle kunna påverka resultatet. Enligt Olsson och 

Sörensen (2021) kan det vara svårt att hitta balansen mellan distans och närhet till 

den intervjuade. 

 

Denscombe (2018) framhäver att forskarens “jag” kan påverka tillförlitligheten till 

den insamlade datan. Inom kvalitativ forskning går det antingen att eliminera sina 

värderingar eller att se dem som en del av processen. Enligt Tatano Beck (2021) är 

det viktigt, utifrån en fenomenologisk ansats, att inte låta den intervjuades svar 

påverkas av den som intervjuar. I studien har elevernas svar från både enkäterna 

och intervjuerna presenterats så objektivt som möjligt för att framföra elevernas 
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egna svar och upplevelser från deras livsvärldar. Vi är medvetna om att våra 

uppfattningar formas av mötet med eleverna, men vi försökte dämpa våra 

uppfattningar för att istället få fram elevernas perspektiv. Å andra sidan 

presenterades svaren så som vi har tolkat dem, vilket innebär att resultaten inte kan 

vara 100% objektiva.  

 

7 Avslutande reflektion  
Innan studiens start hade vi en hypotes om att det strukturerade kooperativa lärandet 

skulle ha en positiv inverkan på elevers inställning samt reducera elevers upplevda 

matematikångest. Studiens resultat har konstaterat att matematikångest 

förekommer bland elever i årskurs 1. Förekomsten av matematikångest samt 

negativa inställning till matematikämnet var mindre bland elever som arbetade 

utifrån en strukturerad kooperativ undervisningsmetod. Det var dock fler elever 

som tyckte om och hade positiv inställning till matematikämnet bland eleverna som 

inte arbetade kooperativt.  

 

Resultaten från vår studie styrker delvis hypotesen genom att förekomsten av 

matematikångest var mindre bland eleverna som arbetade strukturerat kooperativt. 

Å andra sidan hade eleverna bättre inställning till matematikämnet som arbetade 

icke kooperativt, men eleverna som arbetade strukturerat kooperativt hade också 

positiv inställning. Det finns ingen studie från vårt avsnitt med tidigare forskning 

som undersökt kooperativt lärande i relation till matematikångest. Enligt Karali och 

Aydemir (2018) samt Tarim och Akdeniz (2008) hade det kooperativa lärandet 

ingen påverkan på elevers inställning till matematikämnet. Å andra sidan anser 

Hossain och Tarmizi (2013), Hossain (2018), Vega och Hederich (2015) samt 

Zakaria et al. (2010) att det kooperativa lärandet hade en positiv inverkan på elevers 

inställning till matematikämnet. Vår studie visade att det strukturerade kooperativa 

lärandet inte skapade en bättre inställning till matematikämnet än det icke 

kooperativa lärandet.  
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Newstead (1998) påstår att en liten mängd matematikångest kan gynna elevers 

kunskapsutveckling. Vi tror också att en liten mängd ångest kan få vissa elever att 

fokusera bättre. Lärare bör dock fokusera på matematikångestens eventuellt 

negativa konsekvenser för att det kan påverka elevers prestationer negativt. Aarnos 

och Perkkilä (2012) samt Skolverket (2019b) menar också att negativ inställning 

och matematikångest påverkar elevers prestationer negativt.  

 

Studien visade att elevers inställning inte endast påverkades av 

undervisningsmetoden. Olika faktorer som respondenterna från intervjuerna 

berättade om var exempelvis placering i klassrummet, olika matematiska uppgifter 

samt språkliga missförstånd. Enligt Sorvo et al. (2017) kan elevers inställning samt 

känslor förändras. Detta innebär att de elever som har en negativ inställning samt 

ångest inför matematikämnet i dag kanske inte har det i senare årskurser. Dowker 

et al. (2019) och Newstead (1998) betonar att det är lättare att förebygga en 

matematikångest än att eliminera en redan upplevd matematikångest. Vi anser 

därför att det är av stor vikt för lärare att uppmärksamma elevers negativa 

inställning till matematikämnet i tidig ålder för att motverka elevers eventuella 

utveckling av matematikångest.  

 

7.1 Fortsatt forskning 
Resultaten från vår enkätundersökning visade att det var 1 flicka från varje klass 

som visade mest ångest och negativ inställning till matematikämnet. Resultaten 

visade även att det var 1 pojke från varje klass som visade mest positiv inställning 

till matematikämnet. I framtida forskning hade det varit intressant att undersöka 

matematikångest samt inställning till matematikämnet utifrån könstillhörighet och 

genus.   
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Vår studie har undersökt 26 elevers upplevelser av matematikångest samt 

inställning till matematikämnet. Detta har undersökts utifrån strukturerat 

kooperativt lärande respektive icke kooperativt lärande. Resultaten kan inte 

generaliseras då antalet medverkande i studien var för få. För att kunna göra 

resultaten generaliserbara bör framtida forskning undersöka ett större antal elever. 

En annan intressant aspekt att undersöka hade varit att följa samma elever under 

flera år för att se om och isåfall hur matematikångesten samt inställningen till 

matematikämnet kan förändras över tid. 
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