
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete på avancerad nivå, 15 hp, för 
Grundlärarexamen med inriktning mot arbetet i grundskolans årskurs 4-6 
Termin år: VT 2022 
Fakulteten för lärarutbildning 
 
 
 
 

Matematikångest på mellanstadiet 
En kartläggning av arbetssätt och 
strategier 
 
Amanda Barbic och Hanna Forslund 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



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

 

2 

Författare  
Amanda Barbic och Hanna Forslund 

Titel 
Matematikångest på mellanstadiet - En kartläggning av arbetssätt och strategier 

Engelsk titel 
Math Anxiety in middle school - A mapping of methods and strategies 

Handledare 

Jenny Green  

Examinator 

Örjan Hansson 

Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att kartlägga hur matematikångest synliggörs i klassrummet. Studien 

ämnar även att synliggöra hur pedagogerna anser att matematikångest påverkar elevernas 
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Förord 

Studien är genomförd och skriven av oss, Amanda Barbic och Hanna Forslund, som båda är 

grundskollärarstudenter på Högskolan Kristianstad. Allt från intervjuer till författandet av 

studien har genomförts tillsammans. Vi vill börja med att tacka de medverkande pedagogerna, 

utan er hjälp hade studien inte varit möjlig. Vi vill också tacka Jenny Green som varit 

handledare för detta arbete och som har varit behjälplig när vägledning har varit nödvändig. Vi 

vill även passa på att tacka varandra som funnits där som stöttepelare när allt känts som en enda 

lång uppförsbacke. 
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1. Inledning 
Ett växande och återkommande fenomen i dagens matematikundervisning på mellanstadiet är 

en känsla av ångest och ängsla över att medverka i undervisningen. Det finns de individer som 

älskar matematik och de som inte tycker om att utsätta sig för ämnet (Samuelsson & Muhrman, 

2018). Symptom för matematikångest kan vara oro, stress och nervositet i samband med 

matematikundervisning, men även i vardagliga situationer utanför skolan (Maloney & Beilock, 

2012). Matematikångest och oron över att delta i undervisningen bidrar till en negativ koppling 

till matematikämnet som både påverkar eleverna och elevernas resultat i ämnet (Samuelsson & 

Muhrman, 2018). I följande citat beskrivs en elevs upplevda känslor kring matematikämnet: 

“Jag är egentligen inte bara vettskrämd för ämnet, jag är även usel i det också. Om någon frågar 

mig om ett tal så blir jag alldeles stel, svettig, nervös och rädd för att svara överhuvudtaget och 

när jag väl svarar så blir det oftast fel.” 

(Samuelsson & Muhrman, 2018, s.1). 

Matematikångest påverkar inte bara individens känslomässiga stabilitet utan den kan också 

påverka deras prestationer i matematik. I majoriteten av fallen bidrar matematikångest inte till 

positiva reaktioner utan snarare till negativa reaktioner vilket synliggörs i citatet ovan. Det är 

vanligt förekommande att elever med matematikångest undviker matematikrelaterade 

situationer eftersom den emotionella upplevelsen till ämnet hindrar eleverna att delta 

(Namkung, Peng & Lin, 2019). Det kan handla om att motivationen till ämnet är bristfällig eller 

att tilltron till sitt eget kunnande är liten (Namkung et al., 2019). Resultatet av bristande 

motivation och eller tilltro till sitt eget kunnande, kan leda till minskad närvaro och deltagande 

vid undervisningstillfällen vilket i sin tur gör att elever går miste om lärtillfällen. Färre 

lärtillfällen innebär också att elevernas möjlighet att utveckla de matematiska förmågor som de 

förväntas besitta i slutet av årskurs sex minskar (Ramirez, Shaw & Maloney, 2018). Minskad 

motivation, självsäkerhet och utebliven närvaro vid lärandetillfällen är alla faktorer som oftast 

leder till att resultaten i matematikämnet försämras (Namkung et al., 2019). Forskningsstudier 

indikerar på att matematikångesten ökar under mellanstadiet då eleverna själva blir mer 

medvetna om sin egen kapacitet men även på grund av att de jämför sig med andra elever 

(Samuelsson & Muhrman, 2018). I kombination med självinsikten och jämförelsen kan även 

den ökade svårighetsgraden i ämnet vara en bidragande faktor till ångestkänslor (Ashcraft & 

Kirk, 2001). 
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Med hjälp av den genomförda kunskapsöversikten och tidigare forskning har vi identifierat en 

avsaknad av studier som tar upp pedagogens perspektiv på matematikångest. Vi anser att det 

saknas studier som redovisar möjliga arbetssätt och strategier som pedagoger kan ha 

användning av i arbetet med och kring matematikångest i klassrummet. Därför ämnar vår 

empiriska studie undersöka pedagogers perspektiv på matematikångest i klassrummet. Den 

grundläggande anledningen till undersökningen är att kartlägga de arbetssätt som verksamma 

pedagoger använder i skolan. Vi vill synliggöra hur pedagogerna får syn på matematikångest 

bland sina elever samt vilka metoder som de använder för att arbeta med redan befintlig 

matematikångest och det förebyggande arbetet. Studien ämnar också kartlägga kopplingen 

mellan elevers matematiska förmåga och matematikångest samt hur elevers attityd till ämnet 

påverkas av ångesten enligt de verksamma pedagogerna. 
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1.1 Syfte 

Syftet med den empiriska studien är att kartlägga hur matematikångest synliggörs i 

klassrummet. Studien ämnar även att synliggöra hur pedagogerna anser att matematikångest 

påverkar elevernas prestation och matematiska förmåga. Syftet är även att kartlägga de metoder 

och strategier som pedagoger använder för att arbeta med matematikångest. Studien görs för att 

identifiera flertalet arbetssätt och strategier som kan ge en positiv inverkan på det arbete som 

den större delen av dagens pedagoger gör med koppling till matematikångest.  

 

1.2 Frågeställning 

Utifrån ovanstående syfte har fyra frågeställningar formulerats som undersöks i den empiriska 

studien: 

• Hur får pedagogerna syn på elevernas matematikångest i klassrummet? 

• Hur anser pedagogerna att matematikångest påverkar elevernas prestation och 

matematiska förmåga? 

• Vilka arbetssätt och strategier använder pedagogerna för att motverka att 

matematikångest utvecklas? 

• Vilka arbetssätt och strategier använder pedagogerna i arbetet med befintlig 

matematikångest? 
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2. Forskningsbakgrund 
I forskningsbakgrunden kommer vi till en början definiera ett centralt begrepp, 

matematikångest, som är kopplat till studiens syfte och forskningsfrågor. Därefter presenteras 

den litteratur som vi granskat relaterat till matematikångestens påverkan på mellanstadieelevers 

matematiska förmåga samt sambandet mellan matematikångest och elevers prestation. 

Forskningsbakgrunden fokuserar på att ge en övergripande bild över forskningsområdet 

gällande matematikångest där vi utgår från empiriska och teoretiska studier gjorda inom 

området.  

 

2.1 Matematikångest  
Det finns egentligen ingen gemensam definition av begreppet matematikångest i 

forskningslitteraturen däremot är den gemensamma faktorn en negativ emotionell koppling till 

matematik. Känslorna som individer med en negativ koppling till matematik upplever, kan vara 

rädsla, panik och spänningar i kroppen (Suarez-Pellicioni, Núñez-Peña & Colomé, 2015). 

Ytterligare reaktioner till matematik kan också visa sig i form av stress, oro, låsningar och 

nervositet (Samuelsson & Muhrman, 2018). Förutom att påverka den negativa känslomässiga 

kopplingen till matematik så kan även matematikångest framkalla en fysisk reaktion hos 

individen. Reaktionen kan påverka pulsen men även kortisol, som är ett stresshormon (Ramirez 

et al. 2018) 

I engelskspråkig litteratur används begreppet “Math Anxiety” som översatt till svenska blir 

“matematikångest”. Matematikångest kan ses som ett paraplybegrepp eftersom det i 

forskningen finns flera olika benämningar för liknande reaktioner och symptom. Det används 

olika begrepp för den negativa emotionella kopplingen till ämnet beroende på vart forskningen 

är gjord. De svenska studier som granskats i kunskapsöversikten använder främst begreppet 

matematikängslan (Samuelsson & Muhrman, 2018). En synonym till matematikängslan är 

matematikångest som har nämnts under samtal på vår verksamhetsförlagda utbildning och i 

arbete. I denna studie kommer matematikångest att vara huvudbegreppet för de känslomässiga 

reaktioner som matematik väcker hos individer.  
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2.2 Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången presenteras två aspekter av matematikångest som påverkar 

mellanstadieelevers matematiska förmåga. Inledningsvis presenteras de kognitiva 

konsekvenser som uppmärksammats i två mindre delar, arbetsminnet och problemlösning.  

 
2.2.1 Kognitiva konsekvenser av matematikångest 

Det växande matematiska kravet kopplat till samhällets teknologi, vardagliga situationer (t.ex. 

restaurangnota) samt de högre utbildningarnas krav på den matematiska förmågan ställer höga 

krav på den samhällsverksamma människan (Ashcraft & Moore, 2009). Just det stigande kravet 

på den matematiska förmågan påverkar elever med matematikångest val av vidare utbildning. 

Forskningen visar att elever med matematikångest undviker att välja en utbildning eller ett yrke 

som har kurser med matematiskt innehåll eller aktiviteter där den matematiska förmågan är i 

fokus (Skagerlund, Östergren, Västfjäll & Träff, 2019). Strategin att ta avstånd från och undvika 

matematik är klassiska metoder för individer att hantera matematikångest och känslan av 

obehag som uppstår i mötet med matematik (Namkung et al., 2019). Forskningen visar att 

oroskänslor inte är så vanligt förekommande när matematiken behandlar aritmetik med 

ensiffriga additioner eller multiplikationer då det inte tynger den kognitiva förmågan (Ashcraft 

& Kirk, 2001). Däremot visar forskning att elever med matematikångest får större problem när 

det matematiska innehållet övergår till aritmetik med tvåsiffriga tal. För att kunna utföra 

beräkningar med tvåsiffriga tal behöver eleverna hantera minnessiffror, där svaret från den 

första beräkningen behöver läggas på minnet för att kunna genomföra en slutgiltig beräkning 

(Ashcraft & Kirk, 2001). För att lösa uppgiften “(32–18) ÷ 7 =?” krävs det flera steg. Eleven 

behöver först räkna ut “32–18 =?” och därefter behålla svaret i minnet och sedan dividera med 

sju (Beilock, 2008). De elever som lider av hög matematisk ångest tenderar att ta längre tid på 

sig för att genomföra beräkningen och de gör fler fel när det kommer till tvåsiffriga aritmetiska 

uppgifter. Orsaken till felen och att eleven tar lång tid på sig har sin grund i att arbetsminnet 

blir högt belastat (Ramirez et al. 2018).  

Arbetsminnet 
Arbetsminnet är den delen av minnet som behandlar och förvarar information under en kort tid 

(Beilock, 2008). Som visat i uppgiften ovan, “(32–18) ÷ 7 =?”, är arbetsminnet en viktig 

komponent i användningen av matematiska förmågor. Skagerlund et al. (2019) menar att 

arbetsminnet bidrar med en flexibilitet i det kognitiva utrymmet som medför en förmåga som 
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behövs för att hantera den information som krävs vid arbete med aritmetiska uppgifter inom 

matematiken. Passolunghi, Cargnelutti och Pellizzoni (2018) beskriver att arbetsminnet 

förbättrar den aritmetiska arbetsförmågan, men menar på att det inte bara är en viktig del i de 

aritmetiska uppgifterna utan även i de problemlösningsorienterade delarna i ämnet. 

Forskningen är överens om att arbetsminnet är en mycket viktig del i den matematiska 

förmågan, däremot skiljer det sig gällande vilken del av arbetsminnet som är mest kopplad till 

förmågan (Skagerlund et al., 2019). Skagerlund et al. (2019) menar att det är den fonologiska 

loopen, området som bevarar auditiv och verbal information, som bidrar mest till den 

matematiska förmågan. De forskare som inte håller med om detta påstående menar att det är 

det visuospatiala arbetsminnet, området för visuell information, som är den dominanta faktorn 

till individens matematiska förmåga (Skagerlund et al., 2019). Oenigheten i forskningen har lett 

till en hypotes att den delen av arbetsminnet som påverkar den matematiska förmågan skiftar 

under individens utveckling (Skagerlund et al., 2019). Forskningen påstår att i början av 

lågstadiet används den fonologiska förmågan i arbetsminnet mer, för att sedan under 

utvecklingen övergå till den visuospatiala. Oavsett vilken del forskningen menar är den primära 

delen för den matematiska förmågan, är den övergripande konsensusen att arbetsminnet som 

helhet är av yttersta vikt (Skagerlund et al., 2019).  

  

En kognitiv förmåga inom arbetsminnet är tiden det tar att bearbeta information, även kallad 

bearbetningsförmåga. Om denna bearbetningsförmåga är välutvecklad kan individen bevara 

mer information i arbetsminnet under en begränsad tidsperiod (Passolunghi et al., 2018). Den 

kognitiva färdigheten är en fundamental grund i problemlösning och beräkning av aritmetiska 

uppgifter. I en studie gjord för att mäta barns numeriska bearbetningsförmåga genomfördes en 

jämförelseuppgift där två tal presenteras för barnen där de så snabbt som möjligt skulle välja ut 

det högsta. Resultatet av uppgiften identifierade barnens numeriska bearbetningsförmåga samt 

hur lång tid processen tar att genomföra (Skagerlund et al., 2019). Den numeriska bearbetningen 

är kapaciteten att utläsa, förstå och använda symboliska och icke-symboliska kvantiteter. 

Samspelet mellan att förstå icke-symboliska kvantiteter och kunna översätta det till symboliska 

kvantiteter utgör basen för matematisk framgång och förståelse (Skagerlund et al., 2019). 

Skagerlund et al. (2019) presenterar en studie som redovisar hur den numeriska bearbetningen 

går till. Resultatet visar att det krävs att individen kan förstå kopplingen mellan den arabiska 

siffran, dess värde och var den befinner sig i relationen till andra tal. Processen är mycket utsatt 
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för påverkan av matematikångest eftersom processen lagras i individens minne som är extra 

mottagligt för matematikångest (Skagerlund et al., 2019). 

  

Problemlösning 

Det finns många olika perspektiv och hypoteser kring matematikångest och hur det påverkar 

individers syn på matematik samt den matematiska förmågan. För att synliggöra och undersöka 

sambandet mellan kognitiva aspekter, matematikångest och aritmetisk problemlösning har 

Passolunghi et al. (2018) genomfört en studie. Studiens resultat visade att arbetsminnet och 

kognitiva förmågor har en koppling till den aritmetiska problemlösningsförmågan vilket 

påverkar hur elever presterar. Resultatet visade även att matematikångest påverkar elevers 

problemlösningsförmåga mer än någon annan kognitiv faktor (Passolunghi et al., 2018). 

Ytterligare en koppling mellan matematikångest och problemlösningsförmågan var 

tidsaspekten. Resultatet av studien visade att elevers matematikångest inte bara är kopplad till 

uppgifter med en specifik tidsbegränsning, det spelar därför ingen roll hur mycket eller lite tid 

eleverna har för att lösa ett problem. Det går emot Passolunghi’s et al. (2018) hypotes som 

menar att matematikångest är kopplad till problemlösningsuppgifter som genomfördes under 

en begränsad tid. Gällande matematikångest vid problemlösning visade resultatet att den mest 

uppmärksammade faktorn var lärande-ångest, vilket är ångest i samband med 

lärandesituationer. Test-ångesten förekom inte på samma vis utan den typen av ångest 

förekommer först när en elev har upplevt flera negativa testsituationer (Passolunghi et al., 

2018). Resultatet av studien visar även att bearbetningsförmågan inte är direkt kopplad till den 

aritmetiska problemlösningsförmågan utan var i stället relevant i uppgifter som handlade om 

att jämföra tal och uppräkning av siffror hos yngre barn. Resultatet av studien visar på kognitiva 

svårigheter med matematikämnet som kan vara viktigt för lärare att ha kunskap om 

(Passolunghi et al., 2018).   
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2.2.2 Den sociala omgivningens påverkan 

I detta avsnitt presenteras den sociala omgivningens påverkan både utifrån de positiva och 

negativa aspekter som identifierats i litteraturen.  

 

Positiva aspekter 

En stor social aspekt för elevers matematiska prestationer är den relation som finns mellan 

läraren och eleven (Zhou, Du, Hau, Lou, Feng & Liu, 2020). Kvalitén på relationen påverkar 

inte enbart prestationerna utan påverkar även den inverkan som matematikångesten har på 

elevens prestation (Semeraro, Giofré, Coppola, Lucangeli & Cassibba, 2020). 

Anknytningsteorin menar att en relation med mycket värme, trygghet och lite negativitet 

påverkar elevernas känsla av säkerhet. Denna säkerhetskänsla medför en högre sannolikhet att 

elever medverkar i klassrummet och är även positivt länkad till elevers lärande (Zhou et al., 

2020). Zhou et al. (2020) menar att utveckla en positiv och stark relation till elever påverkar i 

vilken mån matematikångest påverkar elevernas skolgång. Ytterligare en faktor som påverkas 

positivt av en trygg och stark relation är elevens självförtroende. Zhou et al. (2020) påstår att 

det är en dominoeffekt gällande kopplingen mellan trygga relationer, självförtroende och 

matematikångest. De menar att den positiva effekten som en god relation mellan lärare och elev 

bidrar till ett starkare självförtroende som i sin tur lindrar den påverkan som matematikångest 

kan ha (Zhou et al., 2020). 

  

För att undersöka förhållandet mellan matematikångest, självförtroendet, lärar-elev relationen 

och problemlösningsförmågan så har Zhou et al. (2020) genomfört en empirisk studie som 

gjordes på femteklassare. Resultatet visar att Zhou’s et al. (2020) tanke kring lärar-elev 

relationens positiva inverkan på elevernas problemlösningsförmåga, stämmer överens med vad 

undersökningen och analysen visar. Utifrån detta konstaterar Zhou et al. (2020) att en positiv 

och varm lärandemiljö, både relationen lärare-elev samt klassrumsmiljön, är en väsentlig del i 

elevers problemlösningsförmåga. Självförtroende och matematikångest var även kopplat till 

lärar-elev relationen. Studien visade en positiv korrelation mellan relationen lärare-elev och 

elevens självförtroende. Alltså visar resultaten att ju starkare/tryggare relation mellan läraren 

och eleven är desto större är sannolikheten att eleven bygger ett starkt självförtroende (Zhou et 

al., 2020). Resultaten belyser även hur matematikångesten lindras av den positiva korrelationen 

mellan lärar-elev relationen och elevens självförtroende (Zhou et al., 2020).  
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Som ovan nämnt är den sociala relationen av yttersta vikt för att påverka elevernas 

självförtroende och mildra elevernas matematiska ångest. Cropp (2017) menar att den positiva 

effekten även kan förekomma vid ett mentorskap som är uppmuntrande och stöttande. 

Mentorskapet medför ett gemensamt arbete som grundas på ömsesidig förståelse som i sin tur 

bidrar med en känsla av stöttning (Cropp, 2017). Ett mentorskap som utgörs av två elever som 

båda går i grundskolan men där åldersskillnaden ligger på några år visar sig ha påverkat 

prestationen. Mentorskapet kan medföra en mindre ångestladdad omgivning och fokuserar på 

att utveckla ett mer positivt förhållningssätt till matematik (Cropp, 2017). Cropp (2017) påstår 

att den pressfria miljön uppmuntrar den yngre parten till ett mer positivt förhållningssätt till 

matematik vilket i sin tur lindrar matematikångesten.  

   
Negativa aspekter 
 

Sociala relationer kan ha en baksida, där relationen kan bidra till överförandet av negativa 

åsikter vilket kan resultera i ökad matematikångest. I relationen mellan lärare och elever kan 

läraren överföra sin egen matematikångest och attityd till ämnet till eleverna (Ramirez et al., 

2018). Den mest utsatta överföringen av matematikångest är den som enligt Ramirez et al. 

(2018) sker mellan en lärare och elev som båda är av det kvinnliga könet. Utöver överföringen 

av matematikångest påverkar även elevers negativa upplevelser av matematikämnet deras 

matematikångest. Upplevelserna kan vara kopplade till en argsint lärare, ett omöjligt prov eller 

ett klassrumsklimat som är mer störande än hjälpande (Ramirez et al., 2018). I sin tur kan dessa 

negativa upplevelser försämra elevens självkänsla och syn på sig själv. En minskad självkänsla 

och tvivel på sig själv kan medföra en högre risk att matematikångest påverkar eleven och 

elevens matematiska förmåga (Semeraro et al., 2020).  

  

Ytterligare social påverkan som är en stor aspekt i elevers liv är vårdnadshavares involvering i 

skolarbetet och inverkan de kan ha på elevernas matematikångest (Kiss & Vukovic, 2020). När 

vårdnadshavare är behjälpliga vid elevernas skolarbete och läxor blir sannolikheten större att 

vårdnadshavare uttrycker sina åsikter och erfarenheter till eleven. Vårdnadshavare kan berätta 

hur de har haft det svårt med matematik under uppväxten och hur de tycker att ämnet är svårt 

och onödigt (Ramirez et al. 2018). Utöver att överföra negativa uppfattningar kring ämnet så 

kan även vårdnadshavare förespråka alternativa beräkningsstrategier som eleven inte är familjär 

med. Detta kan bidra till en ökad förvirring som i sin tur kan bidra till ökad matematikångest 

(Ramirez et al. 2018). Förutom det faktum att vårdnadshavares involvering i arbetet hemma 
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påverkar elevernas matematikångest, så påverkar även vårdnadshavarnas förväntningar 

elevernas matematiska förmåga och utvecklandet av matematikångest (Kiss & Vukovic, 2020). 

  
2.2.3 Matematikångestens påverkan på elevers prestation 
Semeraro et al. (2020) beskriver att ytterligare en faktor av matematikångest kan vara att 

eleverna undviker ämnet. Undvikande beteenden kan komma till ytan i klassrummet under 

lektionstid om eleverna tar avstånd till ämnet och inte vill vara delaktiga eller genom läxor som 

inte fullföljs (Semeraro et al., 2020). Matematikångest medför mycket oro och grubblande kring 

konsekvenser av prestationer i ämnet. Ramirez et al. (2018) visar på att elever med hög 

matematikångest inte bara behöver tänka på hur de ska lösa ett matematiskt problem när de 

stöter på ett, utan de behöver samtidigt hantera negativa tankar och oro. Även detta påverkar 

elevernas matematiska prestation (Ramirez et al., 2018).  

Utöver matematikångest finns även test-ångest och generell ångest som båda har en negativ 

inverkan på elevers prestation (Donolato, Toffalini, Giofrè, Caviola & Mammarella, 2020). 

Test-ångest uppkommer vanligtvis vid situationer som lägger press på elevernas prestation som 

exempelvis vid ett matteprov (Beilock, 2008). Den generella ångesten är inte enbart kopplad 

till elevernas matematiska prestation utan är generell och snarare kopplad till enskilda händelser 

och uppgifter (Donolato et al., 2020). I stressfulla situationer hjälper elevers självkontroll att 

fokusera på uppgiften och hantera sin egen förmåga (Donolato et al., 2020). Donolato et al. 

(2020) menar på att elever med självkontroll kan anpassa sig snabbare i skolan och når på så 

sätt sina mål med utbildningen.  

 

3. Teoretisk utgångspunkt 
I forskning av ämnet matematikångest har två olika teorier belysts, Disruption Account och 

Reduced Competency Account. I denna studie kommer de två teorierna att användas både 

separat och gemensamt för synliggöra pedagogers tolkning av elevers matematikångest. 

 

3.1 Disruption Account 

Teorin Disruption Account handlar om att matematikångest påverkar individens kognitiva 

förmåga som i sin tur påverkar den matematiska förmågan genom att arbetsminnet störs och 

påverkas av matematikångesten. Arbetsminnets funktion inom matematiken är att förvara och 
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behandla den information som krävs för att lösa matematiska problem vilket blir negativt 

påverkat av de tankar som matematikångest för med sig (Ramirez et al. 2018). Ramirez et al. 

(2018) beskriver att matematikångest och den matematiska prestationen hos elever har en större 

koppling till tankar som stör arbetsminnet än att eleven har en låg förmåga inom matematiken. 

För att ytterligare förtydliga Disruption Account beskriver Ramirez et al. (2018) en studie vars 

resultat påvisar att elever med ett utvecklat arbetsminne löper större risk att bli påverkade av 

matematikångest. Studien uppmärksammade också att elever med ett utvecklat arbetsminne 

använder sig av matematiska strategier som är grundade i arbetsminnet, vilket blir ytterligare 

ett område som kan påverkas kraftigt av matematikångest (Ramirez et al. 2018). Med syftet att 

stärka teorin Disruption Account beskriver Ramirez et al. (2018) att en individ med 

matematikångest behandlar två olika kognitiva processer samtidigt, negativa tankar och känslor 

kring matematik och lösningen av det matematiska problemet. Det är just i denna process som 

arbetsminnet påverkas av de negativa känslorna och beräkningen av problemet blir lidande. 

Disruption Account teorin syftar alltså till att matematikångesten stör arbetsminnet som till följd 

av detta påverkar elevernas matematiska prestation och förmåga (Ramirez et al.  2018).  

 

3.2 Reduced Competency Account 
Ett annat sätt att se matematikångestens utgångspunkt är genom teorin Reduced Competency 

Account. Till skillnad från Disruption Account, som menar att matematikångest påverkar 

elevens förmåga, menar Reduced Competency Account att den låga förmågan skapar 

matematikångest (Ramirez et al., 2018). Reduced Competency Account teorin menar att elevers 

låga matematiska kompetens leder till en ostadig inlärning och prestation som sedan kan leda 

till matematikångest. Ramirez et al. (2018) presenterar ett par ramverk med syftet att förklara 

hur den sämre förmågan leder till matematikångest. Det första ramverket grundar sig i den 

numeriska förmågan och menar en låg numerisk förmåga resulterar i en underprestation och låg 

förmåga inom matematikämnet. Den låga prestationen och förmågan kan sedan i sin tur leda 

till ångest (Ramirez et al., 2018). Studier som har genomförts inom det ramverket visar att 

matematikångest kommer från svårigheter med numeriska uppgifter vilket resulterar i 

uppkomsten av matematikångest. Ramverk två är inne på liknande ställningstagande men 

menar på att individer med en låg matematisk förmåga undviker situationer eller lektioner där 

matematik är i fokus. Undvikandet av lärandetillfällen leder i sin tur till att individen inte 

utvecklar sin förmåga vilket kan framkalla matematikångest (Ramirez et al., 2018). Reduced 
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Competency Account innebär alltså att den reducerade förmåga inom matematiken resulterar 

till matematikångest.  

 

3.3 Disruption Account och Reduced Competency Account kopplat 
till studien 
Disruption Account och Reduced Competency Account är två teorier som är kopplade till 

varandra men som ändå står för olika saker. Disruption Account syftar till att matematikångest 

påverkar individens förmåga genom att störa individens kognitiva processer medan Reduced 

Competency Account menar att individens låga matematiska förmåga leder till 

matematikångest (Ramirez et al., 2018). Alltså, orsaken för Reduced Competency Accounts 

teorin är det resultat som Disruption Account teorin menar kommer från matematikångest. 

Ramirez et al. (2018) beskriver att en metod för att minska matematikångesten ur ett Disruption 

Account perspektiv är att arbeta för att reducera oroskänslor och negativa kopplingar till 

matematiken. Ur ett Reduced Competency Account perspektiv uttrycker Ramirez et al. (2018) 

att en reducering av oroskänslor inte påverkar elevernas förmåga, utan den bristande förmågan 

kommer att förbli en utmaning oavsett arbetet med att minska ångesten.  

 

De två teorierna i studien används för att få en inblick kring pedagogernas upplevelser av 

kopplingen mellan låg förmåga och matematikångest samt vilka arbetssätt som används i 

relation till detta. Pedagogerna har möjlighet att förklara hur de kan urskilja de elever som kan 

kopplas till de olika teorierna utifrån sin erfarenhet och kompetens. Studien ämnar även att 

kartlägga arbetssätt och metoder i arbetet med matematikångest som sedan kommer att kopplas 

till Disruption Account teorin och Reduced Competency Account teorin.  Pedagogernas 

arbetssätt kommer att granskas utifrån den teori de anser vara mest förekommande i deras 

verksamhet. Syftet är att jämföra och möjligen identifiera skillnader i arbetssättet beroende på 

om pedagogerna identifierar sig med Disruption Account teorin och Reduced Competency 

Account teorin.  

 

4. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva tillvägagångssättet som används för insamlingen av 

empiri. Till en början förklaras processen övergripligt för att sedan beskrivas mer ingående. 
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Avslutningsvis förklaras de etiska överväganden som gjorts i utformningen och genomförandet 

av denna studie.   

 

4.1 Insamling av empiri 
Processen gällande insamling av empiri påbörjades med att skicka ut förfrågan om intresse att 

medverka i en intervju, som innehöll en kort förklaring av arbetet samt vad det skulle innebära 

att delta. Förfrågan skickades ut till åtta pedagoger som är verksamma i matematikundervisning, 

som vi har träffat under praktik och arbete. Utifrån det första utskicket gällande intresse gav 

fem pedagoger en positiv respons om viljan att medverka. De fem pedagogerna fick därefter ett 

informationsbrev som i en större utsträckning förklarade intervjuns innehåll och metod samt ett 

tydliggörande av genomförandet där tidsomfång och struktur förtydligades. I 

informationsbrevet förklarades även deltagarnas rätt att när som helst avbryta medverkandet 

samt vad som förväntades av pedagogerna. Informationsbrevet avslutades med en uppmaning 

att pedagogerna skulle skicka tider och datum som passade för en intervju, samt om de föredrog 

en fysisk eller digital intervju. Fyra av fem intervjuer genomfördes fysiskt. På grund av uteblivet 

svar från en av deltagarna kontaktades en sjätte pedagog med kort varsel och intervjun 

genomfördes därmed digitalt. Vid genomförandet av samtliga intervjuer utgjorde en 

intervjuguide grunden för strukturen och frågorna som diskuterades. Hela intervjutillfället 

spelades in, med samtycke från pedagogen, för få en representativ bild av pedagogernas tankar, 

erfarenheter och förklaringar. Efter genomförd intervju transkriberades inspelningen som 

därefter granskades tillsammans med de anteckningar som förts under intervjutillfället. 

Transkriberingen och anteckningarna utgjorde materialet och empirin som denna studie grundar 

sitt resultat i.  

 

4.1.1 Val av metod 

Den valda metoden var en semi-strukturerad intervju för att få syn på och ta del av pedagogers 

uppfattningar och erfarenheter av matematikångest. Denscombe (2018) skriver om intervjuer 

som en fungerande metod vid undersökningar där skribenterna vill få fram ett djupare och mer 

ingående svar av intervjudeltagarna. För att få en djupare förståelse av intervjudeltagarnas 

erfarenheter och uppfattningar av matematikångest genomfördes en semi-strukturerad intervju. 

Intervjuerna utgår från redan förutbestämda frågor som behandlas under mötet men med 

möjlighet till följdfrågor och utrymme för diskussion (Denscombe, 2018). Valet av en semi-
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strukturerad intervju med en viss struktur gav oss möjlighet att vara flexibla i mötet med 

deltagarna i intervjun samt att de hade möjlighet att utveckla sina svar (Denscombe, 2018).  

 

4.1.2 Utformning av intervju 

Som grund för att kunna genomföra en intervju skapades en intervjuguide baserat på arbetets 

teori och frågeställningar (se bilaga 8.4). Intervjuguiden inleddes med ett muntligt samtycke 

som även kompletterades med en skriftlig samtyckesblankett (se bilaga 8.3). Inledningsvis 

ställdes frågor kring pedagogens bakgrund och behörighet inom yrket för att få en inblick i 

deras erfarenhet samt för att få syn på eventuella likheter och skillnader mellan pedagogerna. 

Den första delen handlade om att beskriva begreppet matematikångest. Till en början fick 

deltagarna förklara innebörden av begreppet matematikångest utifrån egna erfarenheter. 

Därefter kompletterades pedagogernas tankar med en beskrivning av begreppet baserat på den 

forskning som tagits fram i tidigare arbete. Vi valde att utforma intervjuguiden på så vis för att 

inte lägga någon värdering i pedagogernas egna tankar eller på något vis påverka deras svar 

med forskningens definition av matematikångest.  

 

Efter definitionen av begreppet matematikångest följde en rad frågor baserat studiens tre 

frågeställningar. Den första delen handlade om hur pedagogerna får syn på elevernas 

matematikångest och därför ställdes frågor med utgångspunkt i hur pedagogerna fått syn på 

matematikångest, om det syns i några specifika situationer och om pedagogerna upplevde att 

det var någon skillnad mellan könen. Den andra delen av intervjuguiden kopplat till 

frågeställningarna handlade om elevers prestation och matematiska förmåga samt huruvida det 

påverkas av matematikångest. För att få en mer ingående förståelse valde vi att grunda våra 

frågor ur vårt teoretiska perspektiv. Frågorna som besvarades utgick från elevernas attityd 

gentemot matematik, om pedagogerna upplever att matematikångest påverkar elevernas 

matematiska förmåga samt pedagogernas tankar kring huruvida matematikångesten uppstår på 

grund av elevernas låga förmåga eller om den låga förmågan kommer från ångesten. För att få 

svar på de och sista två frågeställningarna besvarades frågor med utgångspunkt i pedagogernas 

arbetssätt och de metoder de använder för att arbeta med matematikångest, vilka för eller 

nackdelar de ser med arbetssättet och vad de gör för att förebygga att matematikångest uppstår. 

Intervjuguiden avslutades med två frågor som gav deltagarna möjlighet att lägga till eller ta bort 

uttalanden i intervjun. Vi valde att ha med den avslutande delen för att tydliggöra för deltagarna 
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att deras medverkan är helt frivillig och på deras premisser och därför gjorde det möjligt för 

pedagogerna att addera eller ta bort något uttalande till intervjun.   

4.1.3 Pilotintervju 

Inför intervjuerna med de utvalda pedagogerna genomfördes en pilotintervju för att ta reda på 

intervjuguidens relevans samt för att möjliggöra eventuella ändringar av intervjuguidens 

utformning. Deltagaren i pilotintervjun var en verksam pedagog som undervisade i 

matematikämnet. Under intervjun identifierades en fråga i intervjuguiden som behövde 

omformuleras för att tydliggöra syftet med frågan för deltagaren. Utöver omformuleringen 

synliggjordes tidsspannet för intervjun, vilket inte överensstämde med tidigare 

tidsuppskattningar utan intervjun varade under en kortare period än beräknat. Genom en 

pilotintervju synliggörs möjliga brister i intervjuguiden vilket öppnar upp till revideringar som 

i sin tur skapar en mer användbar intervjuguide i studien (Denscombe, 2018).   

 

4.1.4 Deltagare 
Deltagarna i studien utgjordes av en grupp på fem pedagoger som alla är behöriga att undervisa 

i matematik i åk 4–6 från fyra olika skolor. Deltagargruppen bestod av pedagoger med både 

lärarkompetens och specialpedagogisk kompetens i Skåne län. Urvalet av deltagare baserades 

på de kontakter vi hade på de olika skolorna samt tillgänglighet tidsmässigt. Det fanns en 

variation av erfarenhet bland intervjudeltagarna där yrkeserfarenheten pendlade mellan ett och 

23 år. Pedagogerna var verksamma matematiklärare i årskurs 4–6. 

 
4.1.5 Bearbetning av empiri 

Den insamlade empirin bearbetades först genom transkribering för att få ner resultatet i skrift. 

När samtliga intervjuer var transkriberade granskades empirin för att få syn på betydelsefulla 

aspekter kopplade till studiens forskningsfrågor. Därefter gjordes en överblick där likheter och 

skillnader mellan de olika respondenterna identifierades. Utifrån de likheter och skillnader som 

identifierades skapades ett flertal olika kategorier som sedan resulterade i fem underrubriker 

som utgör resultatet.  Kategorierna baserades på liknande arbetssätt, erfarenheter och åsikter 

som synliggjordes i den insamlade empirin.  
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4.2 Etiska övervägande  
Vid utformandet av denna studie gjordes medvetna val som hade grunden i etiska övervägande. 

Vi valde att genomföra intervjuerna i en deltagargrupp som ansågs inte vara utsatt på något 

visst, samt att ämnena inte involverade personlig information och ämnen som kan tolkas som 

kränkande eller känsligt. Ur ett etiskt perspektiv gjordes valet att deltagargruppen skulle bestå 

av pedagoger och inte elever, då elever anses vara en sårbar grupp samt att ett samtycke från 

elevernas vårdnadshavare skulle behövas (Denscombe, 2018). För att uppnå en så hög 

transparens som möjligt skickades ett informationsbrev ut till de deltagande. I 

informationsbrevet informerades deltagarna om flertalet punkter med intentionen att säkerställa 

ett etiskt förhållningssätt. Deltagarna fick en introduktion och förklaring till intervjun, 

genomförande och syftet med den för att de skulle få chansen ta ställning till om ett 

medverkande var intressant för de och om de är villiga att medverka i en undersökning som 

genomförs genom en intervju. Det tydliggjordes att medverkandet i intervjun var frivilligt och 

möjligheten att avbryta sin medverkan fanns under hela processens gång utan att det fick några 

konsekvenser, vilket är en del av ett informerat samtycke (Denscombe, 2018). För att säkerställa 

att ett samtycke fanns från de deltagande användes en samtyckesblankett som kompletterades 

med ett muntligt samtycke. Användandet av båda sorters samtycke grundade sig i ett etiskt 

övervägande där ett fokus på ett säkerställande av att deltagaren har fått rätt och tydlig 

information samt att hen godkänner sitt medverkande i intervjun. Utformandet av insamlingen 

har gjorts på så sätt att deltagarna förblir anonyma och empirin behandlas så att enbart de som 

intervjuar får tillgång till detta material. Strukturen och arbetssättet på intervjun grundar sig i 

att deltagarna ska få möjlighet att avbryta medverkan när som helst samt att en anonymitet 

garanteras (Denscombe, 2018). Inom forskningsetik är det mycket viktigt att planera och utföra 

undersökningar som är transparenta och ärliga (Denscombe, 2018).  Därför får deltagarna ett 

informationsbrev innan deltagandet där bland annat ämne, metod och urval presenteras, vilket 

görs med intentionen att skapa en tydlig och öppen kommunikation med deltagarna (se bilaga 

8.2). För att ytterligare säkerställa en öppen och ärlig intervju togs åtgärder till för att förhindra 

att förfalskning av material förekom (Denscombe, 2018). All empiri som samlades in kom att, 

med deltagarens samtycke, spelas in för att sedan transkriberas. Genom att göra detta säkerställs 

det att empirin är ett likgiltigt material utifrån intervjuerna, och att det som deltagaren uttrycker 

dokumenteras korrekt och inte ur minnet eller anteckningar.  
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Resultatet är uppdelat i 

fem underkategorier som sorterats fram utifrån analysen av transkriberingarna. Inledningsvis 

presenteras pedagogernas beskrivning av begreppet matematikångest som sedan leder oss in på 

hur matematikångesten synliggörs i klassrummet. Fortsättningsvis presenteras pedagogernas 

uppfattning av matematikångestens påverkan på elevernas förmåga samt de valda teorierna ur 

pedagogernas perspektiv. Avslutningsvis presenteras möjliga arbetssätt och strategier i arbetet 

med matematikångest.  

 
5.1 Pedagogernas beskrivning av matematikångest 
Pedagogernas allmänna beskrivning av matematikångest var en form av svårighet som visade 

sig i en oro kring matematikämnet. Några pedagoger beskrev svårigheten kring 

matematikämnet som ett hinder eller en blockering som eleverna måste ta sig förbi. Samtliga 

pedagoger upplevde svårigheter med begreppet matematikångest och använde ofta ord som oro, 

ångest eller ängslan i stället för matematikångest. Några pedagoger förklarade att de kopplade 

begreppet till något negativt.  
 

“Alltså, ångest är någonting man har rädsla för, man har ett hinder framför sig som man ska 
ta sig över, och när man då ska anamma det här så blir det en svårighet. Att man blir rädd för 
att ta sig över på något vis, en ångest kan ju göra att man får ont i magen när man vet att det 
är det passet, man vet om vad man ska göra, det blockerar sig” (Pedagog 1). 

 
Pedagogerna upplevde att matematikångesten även visade sig i mer specifika situationer i 

klassrummet. Ett tillfälle som beskrevs under intervjun var att eleverna hade hög press på sig 

själva och betvivlade den förmåga de besatt, vilket i sin tur ledde till en oro eller ångest över 

ämnet. Ytterligare två situationer som uppmärksammades var oro över 

matematikundervisningen och oro över ett matematikresultat. Flertalet pedagoger förklarade 

det som att eleverna visade på oro eller ångestkänslor inför matematikundervisningen och att 

eleverna blockerade sig redan innan undervisningen börjat. Pedagogerna upplevde även 

liknande känslor hos eleverna vid överlämnande av ett testresultat i matematik. Under intervjun 

beskrev en pedagog matematikångest som en uppfattning av att matematik var svårt men även 

att eleverna inte ville visa sina kunskaper och gärna höll en låg profil i klassrummet. En pedagog 

fortsatte att beskriva oroskänslan som att det inte bara handlade om att eleverna inte kunde, utan 

att deras inlärning blockerades för dem. De andra förklarade att det också handlade om 

elevernas inställning till matematikämnet. En generell upplevelse var att eleverna inte trodde 
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på sin egen förmåga och tänkte i stället att de inte klarade av uppgifterna. En pedagog upplevde 

att det här tänket var ett problem i hela samhället, att vi idag enkelt hamnade i inställningen att 

“matematik är ett tråkigt ämne”. 

 
5.2 Så synliggörs matematikångest i klassrummet 
Andra aspekter som nämndes under intervjuerna var dålig självkänsla och huruvida det 

påverkar elevernas matematikångest. Den allmänna uppfattningen av matematikångest och 

dålig självkänsla enligt pedagogerna var att eleverna tyckte att någonting var svårt och upplevde 

obehagskänslor eller oro. Matematikångest bidrog till en mer riktad oro kopplat till 

matematikämnet medan dåligt självförtroende var en mer generell oro enligt pedagogerna. En 

del av pedagogerna menade på att matematikångest och dåligt självförtroende påverkade 

varandra och att det inte går att tala om det ena begreppet utan att nämna det andra. Den ångest 

och oro som eleverna upplevde kring matematikämnet, matematikångesten, ledde till dåligt 

självförtroende och vice versa. Den andra delen menade däremot att dåligt självförtroende inte 

behövde skapa matematikångest hos eleverna utan att deras självförtroende gjorde så att de gav 

upp innan de försökt. En pedagog förklarade att elevers dåliga självkänsla inte kommer att 

minska matematikångesten.  

 
 

“Jag tror att de går ihop väldigt mycket. Jag tänker väl att matematikångest är specifikt på 
matematiken, då är det matematiken du tycker är jobbig och den som ger dig obehag. Men 
dålig självkänsla kan du ha i andra sammanhang också. Men jag tror ju inte att dålig självkänsla 
hjälper din matematikångest” (Pedagog 3). 

 
Förutom dåligt självförtroende synliggjordes matematikångest på flera sätt i klassrummet 

genom olika typer av undvikandestrategier. De främsta strategierna som beskrivits under 

empiriinsamlingen var elever som lämnade klassrummet för att gå på toaletten eller till 

specialpedagog, elever som inte gjort läxan och inte lyssnat på genomgångarna. Utöver dessa 

strategier har pedagogerna beskrivit situationer där matematikångest uppstod som följde samma 

undvikandebeteende. Matematikångesten var tydligare vid enskilt arbete och färdighetsträning 

när pedagogerna inte hann hjälpa samtliga elever i klassen. En av pedagogerna upplevde 

däremot inte att eleverna gav samma indikationer till matematikångest vid grupp- eller 

pararbete. Elevernas matematikångest lyftes fram i flera situationer och pedagogerna beskrev 

att eleverna oftast blockerades eller låste sig vid en uppgift i matematiken. I stället för att 

försöka igen eller försöka med en annan metod beskrev pedagogerna att eleverna gav upp. 

Många var låsta till en metod och hade svårt att genomföra uppgifter när matteboken krävde en 
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annan uträkning än den som eleverna var bekväma med. Pedagogerna såg också att 

inställningen till ämnet genererade en oro eller ångest. Vid prov eller testsituationer där eleverna 

förväntades prestera på en viss nivå och när det ställdes krav beskrev pedagogerna att eleverna 

kunde visa på tydliga tecken för oro och ångest. Även här förklarade en del att eleverna 

blockerades och att det vid ett par tillfällen hade lett till tårar och utåtagerande, i form av ilska 

och negativitet. Vanligt förekommande bland eleverna med matematikångest var att be om 

hjälp och kontrollera med pedagogerna om de genomfört en uträkning eller ett problem på 

korrekt sätt. De ville, enligt pedagogerna, gärna göra rätt och behövde ha en form av försäkran 

om att deras uträkning var korrekt. Enligt en av pedagogerna har eleverna ett behov av att tala 

med en vuxen, dels om upplevelser kring matematiken, dels om möjligheten att arbeta i en 

mindre grupp utanför klassrummet. En annan pedagog förklarade att matematikångesten ibland 

syntes i klassrummet när eleverna faktiskt hade arbetat för lite med det aktuella arbetsområdet. 

I vissa fall kunde matematikångesten minska genom att arbeta mer med de aktuella uppgifterna, 

men i andra fall kunde ångesten bero på en låg förmåga och då var det svårt att minska ångesten 

genom mer arbete. Ytterligare en aspekt som synliggjordes under intervjun var den progression 

som skedde under mellanstadiet. Enligt pedagogerna var det en stor skillnad på elevernas oro 

eller ångest i årskurs fyra kontra årskurs sex. Pedagogerna upplevde att eleverna påvisade mer 

matematikångest i årskurs fyra och sex än i årskurs fem.   

 

5.2.1 Matematikångestens påverkan på elevernas attityd 
Den generella uppfattningen av pedagogerna gällande hur matematikångest påverkade 

elevernas attityd var att elevernas attityd var negativ. Utifrån ett perspektiv arbetade 

pedagogerna med flertalet strategier för att motverka den negativa attityden. Strategierna 

innefattade ett stort antal pedagogers närvarande under lektionerna, uppdelning av eleverna i 

mindre grupper samt att eleverna fick möjligheten och uppmanades att arbeta tillsammans och 

ta stöd av varandra. Den negativa attityden till matematikämnet visade sig också genom en 

känsla som beskrivits av pedagogerna som en uppgivenhet vilket kunde visas genom att 

eleverna blev ledsna när de insåg sin bristande kunskap. En konsekvens av detta beskrevs som 

en blockering för elevens inlärning samt att det kunde låsa sig fullständigt vilket resulterade i 

att eleven inte kunde genomföra grundläggande beräkningar. Flertalet pedagoger nämnde även 

negativa uttryck i situationer kopplade till matematikämnet. Yttringar som “Jag kan inte”, “Jag 

vill inte” och “Det här är sämst” beskrevs av pedagogerna som vanligt förekommande och något 

som genererade ett krävande arbete hos pedagogerna. 
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“Ja men just det här med att kommentarer kommer hela tiden: “Jag kan inte”, “Jag vill inte” 
och “Jag förstår inte”. Och att som lärare arbeta runt den inställning hos eleverna är ju krävande 
men det är också svårt för eleverna att ta emot” (Pedagog 3). 

 
I ett försök att påverka elevernas attityd positivt användes ytterligare en strategi som fokuserade 

på att belysa de matematiska kunskaper som eleverna besatt och hade goda resultat inom. Även 

fast de goda förmågorna bland eleverna lyftes fram, beskrev pedagogerna fortfarande ett 

motstånd. Vanligt förekommande var en negativ reaktion på den positiva återkopplingen som 

gavs, och i vissa fall kunde eleverna bli sura. Pedagogerna beskrev också situationer där 

eleverna hade gjort korrekta uträkningar med korrekta svar och fått beröm, vilket eleverna inte 

hade trott på. Ett återkommande fenomen som majoriteten av pedagogerna påpekade var 

vårdnadshavares inflytande på elevernas attityd till matematik. Under utvecklingssamtal var det 

vanligt förekommande att vårdnadshavare uttryckte sin egen svårighet och negativa attityd till 

matematiken, vilket pedagogerna i intervjun tydligt kunde se hade överförts till eleverna. 

Vårdnadshavarna såg på matematik som något som de inte behövde och hade en generellt dålig 

attityd till ämnet vilket syntes på elevernas liknande attityd. Även om den övergripliga 

uppfattning av matematikångestens påverkan på elevernas attityd var att attityden påverkades 

negativt, belyste pedagogerna också förändringen i attityden. En pedagog som medverkade i 

intervjun beskrev att attityden, även fast den främst var negativ, kunde gå upp och ner. 

Pedagogen menade att detta var kopplat till de område som behandlades i matematiken. 

Ytterligare en pedagog menade att attityden inte var oföränderlig och påverkas oftast positivt i 

takt med att matematiken blev lättare.  

 

5.3 Pedagogernas uppfattning av matematikångestens påverkan på 
elevernas förmåga 
Resultatet visade att det fanns många olika aspekter gällande hur matematikångesten påverkade 

elevernas förmåga och samtliga pedagoger uttryckte att påverkan blir negativ för elevernas 

förmåga. En genomgående trend som flertalet av pedagogerna beskrev var att förmågan bland 

eleverna med matematikångest försämrades och utvecklades inte ju svårare matematiken blev. 

Pedagogerna beskrev vid upprepade tillfällen hur matematikångesten medförde låsningar och 

blockeringar för eleverna, vilket resulterade i att elevernas matematiska förmåga inte 

utvecklades och att förmågan försämrades. De olika låsningarna och blockeringarna beskrevs 

på flera olika sätt av pedagogerna. Ett par pedagoger lyfte hur elevernas bristande förmåga i 
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svenska kunde bidra till låsningar i matematikämnet. I situationen där matematiken och 

uppgifterna grundar sig i skriftliga förklaringar synliggjordes ångesten redan när eleven skulle 

läsa uppgiften. Pedagogerna berättade att eleverna ger upp så fort de ser en uppgift med 

huvudsakligen skriftliga instruktioner. Denna blockering medför, enligt en av pedagogerna, att 

individen inte utvecklar sina kunskaper då majoriteten av uppgifterna i matematiken i 

mellanstadiet har inslag av skrift. I intervjun lyfte en pedagog också elevernas tendenser till att 

ge upp innan panik- och oroskänslor förekommer. Pedagogen förklarade att detta ledde till 

känslor av otillräcklighet som var grundade i att eleverna var medvetna om att de inte kunde 

genomföra uppgiften vilket sedan framkallade matematikångest. Ytterligare aspekt som 

belystes under intervjuerna var att elevernas matematikångest medförde en svårighet i att visa 

sina kunskaper. Pedagogen beskrev det som att eleven undvek de tillfällen där eleven kunde 

visa sina kunskaper och backade i stället gärna undan. Undvikandet av situationer med fokus 

på matematik var något som lyftes av samtliga pedagoger, där pedagogerna beskriver att det är 

matematikångesten som leder till undvikandet vilket i sin tur påverkar elevens förmåga.  

 
“Man märker ju rätt tydligt på de eleverna som tycker att det är svårt, det är också de eleverna 
som väljer att inte jobba extra. De vill inte. De tror att de kommer misslyckas ändå” (Pedagog 
3). 

 
Vidare nämns även de elever som enbart använde sig av en strategi i sina uträkningar. 

Pedagogerna som lyfte detta fenomen menade att när eleven väl hade knutit an till en strategi 

som inte skapade lika mycket ångest höll eleven sig kvar vid strategin, vilket medför ett hinder 

i elevens utveckling av sin förmåga. I många av fallen förklarade pedagogerna att de elever med 

matematikångest undvek att be om hjälp, vilket pedagogerna i intervjun menade påverkade 

elevernas förmåga negativt. I några av fallen beskrev pedagogerna att det inte var tydligt om 

elevernas bristande förmåga berodde på matematikångest eller om det berodde på icke-

automatiserade kunskaper. En av pedagogerna redogjorde för situationer där tecken på 

matematikångest synliggjordes men som i själva verket visade sig vara att eleven inte etablerat 

de grundläggande matematiska kunskaper som förväntades vara automatiserade. Den 

översiktliga uppfattningen hos pedagogerna var att matematikångest påverkade elevernas 

förmåga på många olika sätt, där effekterna av detta var negativa.  

 

Utifrån intervjuerna visade det sig även att pedagogerna var eniga kring att individer med 

matematikångest inte automatiskt besitter en bristande förmåga. Majoriteten av pedagogerna 

presenterade olika situationer och elever med en hög matematisk förmåga som ändå drabbats 
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av matematikångest. En pedagog beskrev detta fenomen som att det pendlade mellan att vara 

för lätt och för mycket, vilket resulterade i att eleven upplever det som rörigt i huvudet. 

Pedagogen förklarade att eleven vid muntliga tillfällen visade en djup förståelse för 

matematiken, men att individen trots det påverkades av matematikångest. Ytterligare en 

pedagog beskriver liknande situationer där matematikångesten påverkade högpresterande 

elever. En del av ångesten i det fallet kom från att arbeta med boken och få ner de uträkningar 

som eleven genomför i huvudet ner i skrivhäftet. Pedagogen förklarade att elevernas svårigheter 

kring att få ner sina tankar på pappret skapade en ångest och eleverna blev frustrerade över att 

inte kunna föra över sina tankar, trots att metoden och svaret var korrekt. Efter att pedagogen 

beskrivit situationen visade det sig att det inte enbart var uträkningen som byggde upp de 

högpresterande elevernas ångest, utan det var också rimligheten. Att hitta rimligheten och 

nödvändigheten i uppgiften var något som genererade en stor matematikångest hos de 

högpresterande eleverna enligt den aktuella pedagogen.  

 

5.4 Disruption Account och Reduced Competency Account utifrån 
ett lärarperspektiv 
Resultatet från de genomförda intervjuerna visade att pedagogerna hade olika syn på vad som 

var mest förekommande mellan Disruption Account och Reduced Competency Account. Ett 

par av pedagogerna uttryckte åsikter i linje med vad Disruption Account menade, alltså att 

matematikångesten påverkade elevernas förmåga. En av pedagogerna redogjorde för att 

ångesten ledde till dåliga resultat och backade upp sitt argument med att säga att ju mer oro som 

eleverna besatt, desto sämre blev deras resultat. Vidare lyfts även argumentet att de elever som 

hade matematikångest undvek att utmana sig själva. Pedagogen i fråga kopplade detta uttalande 

till den proximala utvecklingszonen och menade att eleven förblev inom den innersta zonen av 

trygghet där eleven inte vågade utmana sig själv på grund av den befintliga matematikångesten. 

De lärare som ansåg att den låga förmågan ledde till matematikångest redogjorde för flertalet 

perspektiv. En pedagog menade att det var vanligt förekommande att eleverna tappade 

förtroendet till sin egen förmåga ju svårare matematiken blev vilket ledde till en ökad 

matematikångest. Pedagogen förklarade att när det började gå trögt fram för eleven kopplades 

ett obehag och en oro till matematiken. Ytterligare ett perspektiv som synliggjordes under 

intervjuerna var att pedagogerna sällan stötte på elever som kommer till mellanstadiet utan 

någon form av oro eller obehag till matematiken. Pedagogen i fråga beskrev det som att den 

låga förmågan eleverna besatt i lågstadiet ledde till matematikångest redan i ung ålder, vilket 
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sedan följde med upp i mellanstadiet. Vidare perspektiv som pedagogerna uttryckte var en 

utebliven utveckling bland eleverna och att det i sin tur bidrog till en ökad matematikångest. 

Eleven var självmedveten om att den inte utvecklades. Även om majoriteten av pedagogerna 

kunde identifiera sig med antingen Disruption Account eller Reduced Competencey Account 

fanns det enstaka pedagoger som uttryckte sig neutralt till teorierna. Det neutrala synsättet 

förklarades med en grund i att pedagogen ansåg det svårt att särskilja Disruption Account och 

Reduced Competencey Account eftersom de går hand i hand. Pedagogen menade att det var 

viktigt att ta hänsyn till att alla elever har olika bakgrund och erfarenheter från lågstadiet. Att 

avgöra om det handlade om Disruption Account och Reduced Competencey Account berodde 

helt på hur läraren var på lågstadiet, hur man hade arbetat med matematik tidigare och vilken 

attityd man hade till matematik som ämne. Därför ansåg pedagogen att de två teorierna gick 

hand i hand och att det var svårt att urskilja vad som var vad.  

 

5.5 Arbetssätt och strategier vid arbetet med matematikångest 

Resultatet av de genomförda intervjuerna visade på flertalet arbetssätt och strategier som de 

medverkande pedagogerna aktivt använde i arbetet med matematikångest. Pedagogerna 

redogjorde för flera varianter av arbetssätt som i resultatet presenterades utifrån ett antal olika 

strategier. Strategierna sträckte sig från det förberedande arbetet till vilka extra anpassningar 

som gjordes i förmån för eleverna, medan arbetssätten var arbete med konkret material så som 

klossar och whiteboardtavlor. För att få en tidig inblick i elevernas matematikångest använde 

en av pedagogerna sig av screeningmaterial för att skanna av elevernas förmåga och 

matematikångest. Detta var vanligt förekommande vid överlämningen mellan låg- och 

mellanstadiet, och användes med syftet att få en bild av elevernas matematikångest för att 

förbereda och förebygga oron. Utöver strategin att förebygga i tid, nämnde ett par pedagoger 

strategier som de använde för att inte förvärra elevernas redan existerande matematikångest. 

Detta gjordes för att minska möjliga reaktioner bland eleverna kopplat till matematiken. 

Pedagogerna nämnde att förbereda eleverna som något väsentligt. Att tydliggöra vad det var 

eleverna skulle göra, förklara och visa krav och mål samt att klargöra hur planeringen såg ut 

var flera strategier som pedagogerna använde sig av. En pedagog la mycket vikt vid att ge 

eleverna mycket och tydlig information gällande både innehållet i matematikboken samt 

information kring genomförandet av prov och tester. I vissa av fallen kunde proven eller 

testerna visas för eleverna i förhand, på så sätt var de bekanta med innehållet sedan tidigare och 

det var inte längre någon överraskning för eleverna. Majoriteten av pedagogerna presenterade 
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olika konkreta material så som byggklossar, whiteboardtavlor och pengar, som en fundamental 

del i arbetet med matematikångest. Majoriteten av pedagogerna med ett konkret arbetssätt, lade 

stor vikt vid att uppmana och hjälpa eleverna att rita de matematiska problemen. En pedagog 

beskrev användningen av små whiteboardtavlor som en mycket återkommande arbetssätt när 

eleverna skulle rita i ämnet. Fördelarna med små whiteboardtavlor var att eleven kunde prova 

sig fram och rita oändligt med gånger för att visa hur de tänkte. 

 
“Jag jobbar jättemycket med konkret material, stående med de små whiteboardtavlorna. Rita, 
rita, rita. Visa precis hur du har tänkt så suddar vi och ritar igen.” (Pedagog 1). 

 
Ytterligare konkret material som pedagogerna använde sig av var att bryta den ordinarie 

undervisningen med lekar som behandlade det område som var aktuellt. Baktanken med lekarna 

var att linda i matematiken i något som eleverna tyckte var roligt och där eleverna inte förstod 

att huvudfokuset var matematik. Ett arbetssätt som samtliga pedagoger lade stor vikt vid var 

det arbetssättet som utgick ifrån ett socialt perspektiv. Pedagogerna uttryckte att den sociala 

relationen till eleven var en fundamental del i arbetet med matematikångest. Vikten av att 

eleven kände sig sedd var något som pedagogerna belyste flertalet gånger. En pedagog beskrev 

det som att lägga en arm om eleven på rasten eller föra en konversation på väg till matsalen 

kunde ha stora positiva effekter, och kunde minska individens oro och negativa inställning till 

matematiken. Den mänskliga kontakten benämndes också i situationer där eleven arbetade med 

matematik. Ett par pedagoger menade att det var viktigt att samtala med eleven i syfte att lugna 

och leda eleven genom den ångest och oro som förekom i samband med matematiken. En 

pedagog betonade betydelsen av att sitta med eleven och aktivt försöka ge eleven den sociala 

stöttning som krävdes för att elevens oro skulle minimeras. Däremot nämnde pedagogen att det 

var svårt att genomföra i en klass där flertalet elever var i behov av social stöttning. Läraren 

hade inte möjlighet att sitta med samtliga elever som egentligen hade det behovet en hel lektion. 

Inom denna sociala aspekt uppmärksammades vikten av att samtala med eleven samt att genom 

samtalen förstå vad det var som upplevdes svårt eller jobbigt. De nämnde inte bara vikten av 

samtal för förståelsen skull utan även vikten av att synliggöra de positiva egenskaperna som 

eleverna besatt. En pedagog poängterade att det var gynnsamt att visa eleverna konkreta resultat 

på deras positiva egenskaper. Det blev svart på vitt och upplevdes enklare för eleverna att förstå. 

Det var flera av pedagogerna som beskrev att de använde strategier som att belysa elevens 

positiva egenskaper och uppmärksamma det som går bra, i arbetet med matematikångest. Med 

hjälp av samtalen arbetade en av pedagogerna med att stärka elevernas motivation, 
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självförtroende och attityd till ämnet. En väsentlig strategi för att minska elevernas 

matematikångest var att avdramatisera matematiken. En avdramatisering som genomfördes 

bland en av pedagogerna var att använda sig av enklare ord.  

 
“Ibland fördummar jag språket, i avdramatiserande syfte. Ibland använder jag rätt begrepp och 
ibland gör jag det inte. För att det ska kännas avdramatiserat. “Och så lägger jag ihop den och 
den.”” (Pedagog 2). 

 

Ytterligare strategier för att avdramatisera matematiken var enligt en pedagog att använda 

humor och att koppla in elevernas vardag i matematiken. Pedagogen förklarade att det var en 

fördel att koppla matematiken till “här och nu” och använda exempel direkt från klassrummet 

eller den omgivning som eleverna verkade inom. Kring strategin att avdramatisera matematiken 

nämnde en av pedagogerna att tryggheten var en mycket viktig del. Pedagogen nämnde ett 

arbetssätt som att låta eleverna arbeta tillsammans eftersom det fanns en stor social stöttning 

med det arbetssättet. Det sociala arbetssättet framhävde också vikten av att ha ett samspel med 

elevernas vårdnadshavare för att få störst effekt vid arbete med matematikångest. Precis som 

att samtal med eleven var viktigt, uttryckte pedagogerna att det var lika viktigt att genomföra 

liknande samtal med vårdnadshavarna. Genom en öppen dialog med hemmet fick 

vårdnadshavarna en inblick i matematikångest och hur det påverkade eleverna samt hur de kan 

arbeta för att minska det hemifrån. En pedagog arbetade med att ge ut material som både var 

anpassat till eleverna och så att vårdnadshavare och hemmet kunde hjälpa sina elever och 

samtidigt förstå matematiken.  

 
“Vi har till och med gjort ett arbete med vissa föräldrar som har varit jätte… De vet om att 
barnen har det jobbigt så då har vi till exempel gjort uppgifter med facit så att föräldrar har 
kunnat jobba med det hemma.” (Pedagog 3). 

 
Anledningen var att minska den negativa inställningen till matematik som kom hemifrån och 

genomföra de genom ett socialt arbetssätt även mot föräldrarna. En sista övergripande strategi 

som pedagogerna lyfte var olika slags extra anpassningar till eleverna med matematikångest. 

Anpassningarna handlade om att begränsa antalet uppgifter som förväntades göras under 

lektionstid och i stället fokusera på kvalitet över kvantitet. En pedagog arbetade med att anpassa 

provtillfällen. Det kunde innebära att eleverna fick se provet i god tid innan genomförandet, att 

de fick mer tid på sig under provtillfället samt att de inte förväntades göra samtliga uppgifter. 

Nackdelen med detta arbetssätt enligt pedagogen själv var tidsbristen vilket gjorde att det fanns 

begränsningar kring hur mycket extra tid eleverna kunde få innan det var en ny lektion. Andra 
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anpassningar som lyftes var att ge eleverna möjlighet att lyssna på musik under lektionerna 

samt att om det fungerade för samtliga elever i klassen, ha lugn bakgrundsmusik. Syftet med 

musiken var att skapa ett lugnt och avdramatiserat klassrum. Förutom anpassningar kring 

antalet uppgifter som eleverna gjorde skapades även anpassningar kring uppgifterna. 

Pedagogen i fråga gjorde enskilda anpassningar utefter elevernas förmåga för att undvika att 

utlösa matematikångest. Ett stort antal av pedagogerna nämnde att arbetet handlade om 

individuella anpassningar. En pedagog beskrev en svårighet med extra och individuella 

anpassningar som att det i slutändan ändå var eleven som behövde lösa uppgiften. Svårigheten 

med detta var att elever med kraftig matematisk ångest inte klarade av att genomföra de 

uppgifter som redan var begränsade och anpassade. Några få av pedagogerna nämnde att vissa 

elever med matematikångest ofta gick i väg till specialpedagogen på skolan och arbetade i en 

mindre grupp. Detta möjliggjorde, enligt pedagogerna, en mer individualiserad och fokuserad 

hjälp som kunde hjälpa eleverna med sin ångest. Flera pedagoger var inne på det och nämnde 

den positiva effekten av extra hjälp från andra pedagoger. Det stöd som fler lärare kunde ge i 

klassrummet var positivt för eleverna med matematikångest enligt pedagogerna. Ytterligare 

stöd fanns i form av läxhjälp utöver ordinarie undervisningstimmar. De pedagoger som nämnde 

detta arbetssätt såg ett gott resultat bland eleverna. Det fanns flera olika arbetssätt och strategier 

som användes bland pedagogerna i intervjuerna. Resultatet visade att det främst handlade om 

en relationell strategi och att möjliggöra extra anpassningar där eleverna fick arbeta med sin 

matematikångest för att undvika en negativ attityd och koppling till matematikämnet. Enligt 

pedagogerna var hanteringen av matematikångesten väldigt individuell och menade på att vissa 

arbetssätt eller strategier fungerade bättre på vissa elever och sämre på andra.  

 

 
6. Analys 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att kopplas samman med forskning som behandlas i 

forskningsbakgrunden. Analysen är uppdelad i två delar där första delen redogör för teoriernas 

koppling till resultatet för att sedan gå vidare till att presentera likheter och skillnader i resultat 

och tidigare forskning.  

 
6.1 Teorianalys 

Forskningen visar att Disruption Account, teorin om att matematikångest resulterar i en lägre 

förmåga, och Reduced Competency Account, teorin om att den låga förmågan resulterar i 
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matematikångest, bör hanteras och arbetas med på olika sätt (Ramirez et al., 2018). För att 

arbeta med Disruption Account förespråkar Ramirez et al. (2018) att arbeta med metoder som 

syftar till att reducera oroskänslor och negativa kopplingar till matematik. I arbetet med den 

andra teorin, Reduced Competency Account, menar författarna att ett arbete med ångesten inte 

är till någon nytta utan i stället bör skolor arbeta med att höja elevernas matematiska förmågor 

(Ramirez et al., 2018).  

De pedagogerna som ansåg att Disruption Account var den teorin som passade bäst in med 

deras erfarenhet arbetade på ett flertal sätt. En stor del av metoderna grundade sig i att samtala 

med eleven för att synliggöra vad som kändes jobbigt och svårt samt att belysa goda egenskaper. 

Arbetssättet har samma syfte som det forskningen förespråkar, alltså att arbeta med att minska 

elevernas oro och ångest (Ramirez et al., 2018). Ytterligare metoder som går i linje med det 

arbetssättet som Ramirez et al. (2018) beskriver är att ge eleverna mycket och tydlig 

information för att förbereda dem inför arbetet. Den pedagog som instämde med teorin 

Disruption Account, lyfte arbetssättet att motivera och stärka elevernas självförtroende. Detta 

gjordes för att motverka att matematikångesten ökade vilket syftade till att reducera oron och 

ångesten. Vidare benämnde pedagogerna metoder som att göra matematiken rolig och att 

“gömma” matematiken i saker som inte kändes som matematik. Pedagogerna beskrev detta som 

ett medel för att minska oron och attityden till matematiken.  

 

De pedagogerna som ansåg att Reduced Competency Account var teorin som beskrev deras 

erfarenhet bäst, använde metoder och arbetssätt som skilde sig från de arbetssätt som lyftes i 

koppling till Disruption Account. Flertalet pedagoger berättade om elever som de ansåg hade 

matematikångest som liknar den som Reduced Competency Account beskriver. Eleverna 

tenderade att använda sig av undvikandestrategier för att undvika matematiken. Ramirez et al. 

(2018) beskriver att undvikande är vanligt förekommande hos elever där den låga förmågan har 

resulterat i matematikångest. Utöver undvikandestrategier är också tydliga tecken på Reduced 

Competency Account den låga förmågan och att elever underpresterar (Ramirez et al., 2018). 

För att hantera de elever som faller inom Reduced Competency Account arbetar pedagogerna 

med att avdramatisera matematiken samt att använda sig av extra anpassningar såsom mer tid, 

anpassade prov och mindre elevgrupper. 

 

De pedagoger som ställer sig neutralt till de två teorierna, det vill säga pedagoger som ansåg att 

det inte gick att skilja på teorierna, använde sig av metoder och arbetssätt som föll inom både 
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Disruption Account och Reduced Competency Account. Arbetet med konkret material var 

något som lyftes ett par gånger bland de aktuella pedagogerna. Det konkreta materialet kunde 

både verka som en inlindning av matematik på ett roligt sätt, vilket går i linje med Disruption 

Account (Ramirez et al., 2018), samt som en strategi för att förenkla och bygga elevernas 

förmåga, alltså Reduced Competency Account (Ramirez et al., 2018). Ytterligare arbetssätt som 

kunde föras in under de båda teorierna handlade om kvalitet över kvantitet, där pedagogerna 

belyste vikten av att göra färre uppgifter korrekt än att kämpa för att göra många uppgifter. 

Pedagogerna som förhöll sig neutralt nämnde även arbetssätt där matematikångesten 

synliggjordes i form av undvikandestrategier och blockeringar genom känslor som bubblade 

upp.  

 

Vid granskning av resultatet kunde det identifieras att oavsett om pedagogerna ställde sig 

bakom Disruption Account teorin, Reduced Competency Account teorin eller neutralt var det 

inga pedagoger som enbart presenterade arbetssätt som gick i linje med den teori de instämde 

med. Majoriteten av pedagogerna lyfte både undvikande, som faller inom Reduced Competency 

Account (Ramirez et al., 2018), och oroskänslor, som Disruption Account beskriver (Ramirez 

et al., 2018). En pedagog, som instämde med Disruption Account, beskrev arbetssätt som främst 

gick i linje med att reducera oroskänslor men lyfte vid enstaka tillfällen arbetssätt som handlade 

om att arbeta med elevers förmåga, alltså Reduced Competency Account. Utifrån detta syntes 

det att oavsett om pedagogernas resultat gick i linje med någon av teorierna, arbetade ingen av 

pedagogerna enbart utifrån den aktuella teorin.  

 

6.2 Resultatanalys 
Pedagogernas generella uppfattningar av matematikångest var en form av oro eller ångest 

kopplat till matematikundervisningen som synliggjordes på flera sätt i klassrummet. Samtliga 

var överens om att eleverna undvek matematikämnet genom flera olika strategier. Detta resultat 

går i linje med det Namkung et al. (2019) presenterar som klassiska undvikandestrategier bland 

elever med matematikångest. Eleverna tar avstånd från den känslan av obehag som uppstår i 

samband med matematikundervisningen eller situationer där den matematiska förmågan är 

central (Skagerlund et al., 2019). Enligt några av de medverkande pedagogerna var 

matematikångesten mer tydlig vid eget arbete än vid provsituationer, dock fick pedagogerna 

syn på ångesten när eleverna skulle ta del av resultaten på ett test eller prov. Detta resultat 
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stämmer överens med forskning som visar på mer matematikångest bland elever i samband med 

lärande, test-ångest förekom inte på samma vis (Passolunghi et al., 2018). 

 

Forskning indikerar på att eleverna stöter på problem när matematiken går från aritmetik med 

ensiffriga tal till tvåsiffriga tal (Ashcraft & Kirk, 2001). Skagerlund et al. (2019) menar att 

eleverna måste befästa den numeriska bearbetningen för att förstå kopplingen mellan den 

arabiska siffran, dess värde samt dess placering i relation till andra tal. Den här processen är 

grunden till matematisk förståelse och påverkas enkelt av matematikångest på grund av att 

informationen lagras i minnet (Skagerlund et al., 2019). Pedagogernas resultat visade på att en 

del av eleverna med matematikångest eller oro hade svårt med numerisk bearbetning i form av 

färdighetsträning. Eleverna behövde ofta mer tid för att genomföra enklare uppgifter och gjorde 

lätt fel vid beräkning av enklare tal. Det var också vanligt förekommande att eleverna låste sig 

vid en metod och gav upp om uträkningen blev fel eller inte gick att genomföra, vilket kan ses 

som en form av undvikandestrategi. Pedagogerna beskrev olika extra anpassningar som 

förekom i klassrummet, och en av de anpassningarna som användes för att motverka 

matematikångest var mer tid för att genomföra uppgifter eller prov. Forskning visar att de 

uppgifter som ska genomföras under tidsbegränsning kan leda till oro och ångest (Passolunghi 

et al., 2018). Passolunghi’s et al. (2018) resultat indikerar på att det inte spelar någon roll hur 

mycket eller lite tid eleverna har för att genomföra uppgiften, eleverna har fortfarande 

matematikångest. Pedagogerna beskrev däremot att de anpassade arbetet och förebyggde 

elevernas matematikångest genom att ge eleverna längre skrivtid, vilket inte går i linje med 

Passolunghi’s et al. (2018) resultat. Ytterligare en extra anpassning som pedagogerna använde 

sig av var konkret material, ibland i form av att be eleverna rita hur de tänker. Skagerlund et al. 

(2019) beskriver att det visuospatiala arbetsminnet, den del i hjärnan där visuell information 

lagras, är en ledande faktor till elevernas matematiska förmåga, vilket faller i linje med det som 

pedagogerna påstod kring konkret material.  

En fundamental aspekt som nämns både av respondenterna i studien samt av forskningen var 

vikten av en god social relation mellan lärare och elever. Pedagogerna lyfte vikten av att känna 

sig sedd i skolan och de medvetna val pedagogerna gjorde för att föra konversationer med 

eleverna när chanser uppstod. Betydelsen av den sociala relationen som pedagogerna nämnde 

samspelar med det som lyfts av Semeraro et al. (2020), som säger att den sociala relationen 

mellan lärare och elev har en stor inverkan på elevers matematikångest och elevens prestation. 
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Resultatet visade även att den mänskliga kontakten var väsentlig i och utanför undervisningen. 

Pedagogerna beskrev vikten av att lugna och leda eleverna genom sin matematikångest och i 

arbetet med matematikämnet vilket också nämndes i forskningen genom anknytningsteorin. 

Anknytningsteorin menar att en relation med mycket värme, trygghet och positivitet är starkt 

kopplat till elevens självförtroende som i sin tur påverkar elevens matematikångest positivt 

(Zhou et al., 2020). I resultatet går det att utläsa flera kopplingar till anknytningsteorin. 

Respondenterna nämnde vikten av trygghet på flera olika sätt och beskrev olika metoder där 

tryggheten var i fokus i arbetet kring elever med matematikångest. Genom att ge eleverna 

möjligheten att lyssna på musik i klassrummet samt alternativet att gå iväg till en mindre grupp 

medfördes möjligheten till ett lugnt klassrumsklimat, där eleverna med matematikångest fick 

den stöttning de behövde. I forskningen kan en koppling mellan ett tryggt klassrumsklimat och 

en positiv inverkan på matematikångest identifieras (Zhou et al., 2020). Zhou et al. (2020) lyfter 

att ett positivt och varmt klassrumsklimat samt en positiv och trygg relation mellan lärare och 

elever är fundamentala delar i arbetet med matematikångest, vilket går i linje med det som 

beskrivs av pedagogerna som påvisar liknande teorier. Ytterligare likheter mellan forskningen 

och pedagogerna var värdet av elevernas självförtroende i anknytning med matematikångest. 

Som tidigare nämnt beskriver forskningen att den goda relationen mellan lärare och elever 

medför en positiv påverkan på elevernas självförtroende vilket i sin tur påverkar 

matematikångest positivt (Zhou et al, 2020). Pedagogerna uttryckte liknande åsikter som Zhou 

et al. (2020) tar upp kring ett starkt och tydligt samband mellan matematikångest och 

självförtroende. Däremot beskrev pedagogerna att ett sämre självförtroende inte nödvändigtvis 

enbart var kopplat till matematiken och matematikångest utan kunde även identifieras i flera 

andra ämnen. Pedagogerna beskrev också kopplingen mellan matematikångest och 

självförtroende och att det ena begreppet inte kunde nämnas utan det andra. Något som 

forskningen och pedagogerna delade uppfattning av var att det minskade självförtroendet 

resulterade i att eleverna tvivlade på sig själva, vilket ledde till en högre risk att elevernas 

resultat också påverkades negativt (Semeraro et al., 2020). Pedagogerna utvecklade genom att 

förklara att eleverna inte ens försökte förstå matematiken på grund av deras självförtroende, 

eleverna ansåg att det inte var värt att försöka. Zhou et al. (2020) menar att det finns ett tydligt 

samband mellan positiva relationer, självförtroende och matematikångest och beskriver det som 

en dominoeffekt där det en positiv aspekt leder till att resterande också påverkas positivt. Även 

om pedagogerna inte själva ordagrant beskrev denna koppling mellan sociala relationer, 

självförtroende och matematikångest påvisade deras reflektioner och beskrivningar ett 
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arbetssätt där alla tre komponenter var närvarande som gav en positiv inverkan på elevernas 

matematikångest.  

 

Ytterligare aspekter inom det sociala förhållningssättet till matematikångest handlar om ett 

mentorskap som kan utgöras mellan både lärare och elev samt elev och elev. Cropp (2017) 

beskriver att mentorskapet ska vara en relation som är uppmuntrande och stöttande i samband 

med matematikångest och matematikämnet. Mentorskapet ska bygga på ett gemensamt arbete 

som resulterar i en känsla av stöttning (Cropp, 2017). I resultatet kunde det identifieras ett par 

strategier och tankesätt som gick i linje med Cropp’s (2017) tankar om mentorskap och hur det 

kan påverka matematikångest positivt. Resultatet innefattade en stor del om samtal mellan 

lärare och elever. Dessa samtal hade syftet att tala med eleverna gällande vad de ansåg vara 

svårt i ämnet samt belysa de positiva egenskaper som eleven erhöll. Detta gjorde pedagogerna 

med ändamålet att skapa en dialog som kunde stötta och underlätta elevernas matematikångest 

samt stärka motivationen och självförtroendet, vilket kan liknas med den sortens mentorskap 

som Cropp (2017) beskrev. Cropp (2017) redogör även för det mentorskap som finns mellan 

elev och elev. Studien som Cropp (2017) hänvisar till genomfördes på elevpar med en viss 

åldersskillnad där syftet är att mentorskapet medför en mindre ångestladdad omgivning som 

fokuserar på ett positivt förhållningssätt till matematiken. Även här går det att identifiera 

liknande påståenden i det resultat som pedagogerna beskrivit. Pedagogerna förklarade att det 

var gynnsamt att låta eleverna arbeta tillsammans med en klasskompis då det resulterade i en 

social stöttning och avdramatisering av matematikämnet. Detta utvecklades sedan till en 

lindring av elevens matematikångest.  Även om pedagogerna belyste situationer där eleverna 

var i samma ålder och Cropp (2017) beskriver ett mentorskap mellan en yngre och äldre elev 

är resultaten det samma, en minskad matematikångest till följd av ett stöttande och 

uppmuntrande mentorskap.  

 

En sista social aspekt som påverkar elevernas matematikångest är elevernas vårdnadshavare 

och deras inställning mot matematiken (Kiss & Vukovic, 2020). Kiss & Vukovic (2020) 

beskriver att vårdnadshavare som är aktiva i elevernas skolarbete på hemmaplan, uttrycker mest 

troligt sina åsikter och erfarenheter kring matematiken. Elever med matematikångest hamnar 

då i en sårbar situation där vårdnadshavare uttrycker hur svårt de har haft med matematik och 

hur de anser att ämnet inte har någon relevans i skolan (Kiss & Vukovic, 2020). Resultatet i 

denna studie påvisade liknande resultat då vårdnadshavare beskrivit svårigheter med 
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matematiken under utvecklingssamtal och i hemmet, som i sin tur har påverkat elevernas attityd 

och ångest till ämnet. Eftersom både pedagogernas erfarenheter och forskningen (Kiss & 

Vukovic, 2020) belyser samma problematik med vårdnadshavares attityd till ämnet, visar 

resultatet att denna sociala aspekt påverkar matematikångesten bland eleverna negativt. 

Resultatet påvisade däremot strategier för att förebygga den påverkan som vårdnadshavarnas 

inställning har på eleverna, vilket forskningen inte behandlade. Strategierna som pedagogerna 

lyfte innefattade en anpassad läxa med syftet att göra vårdnadshavarna behjälpliga i elevernas 

arbete. Läxan var utformad på så vis att även vårdnadshavarna fick stöd kring hur de kunde 

hjälpa sina barn och hur den matematiska metoden skulle utföras.  

 

Enligt forskning medför matematikångest ett negativt tankesätt hos eleverna. I stället för att 

lägga fokus på att genomföra uppgifter tänker elever med matematikångest även på de 

konsekvenser som följer av resultatet (Ramirez et al., 2018). Den här oron menade några av 

pedagogerna påverkade elevernas prestation i form av blockeringar och låsningar. Eleverna 

låste sig vid tanken av ett negativt resultat vilket i sin tur kunde leda till att eleverna inte 

genomförde uppgifterna eller undvek dem. Semeraro’s et al. (2020) forskning går i linje med 

Ramirez et al. (2018) resultat som visar på att matematikångest inte bara påverkar eleverna 

negativt utan även deras resultat. Semeraro et al. (2020) menar att elevernas 

undvikandestrategier synliggörs i elevernas delaktighet i klassrummet samt läxor och uppgifter 

som inte fullföljs, vilket pedagogerna instämmer med. Samtliga pedagoger upplevde olika 

former av undvikandestrategier som alla på ett eller annat vis påverkade elevernas prestation i 

matematikämnet. Matematikångest påverkade resultatet negativt på flera sätt enligt 

pedagogerna. Några pedagoger förklarade att elevernas matematikångest synliggjordes när det 

ställdes krav på eleverna, till exempel vid ett prov eller testsituation. Forskningen visar att test-

ångest vanligtvis utvecklas vid situationer som ställer krav på eleverna (Beilock, 2008). Vid 

situationer som ställer krav på eleverna är det viktigt att eleverna kan hantera sin självkontroll 

och fokusera på uppgiften som ska genomföras (Donolato et al., 2020).  
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7. Diskussion  
I detta avsnitt dras slutsatser utifrån analysen av studien. Syftet med diskussionen är även att 

presentera resultatet utifrån studiens syfte och forskningsfrågor.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Den valda metoden för den empiriska studien var en intervju av en semi-strukturerad karaktär 

för att ge utrymme för samtal och följdfrågor. Inför empiriinsamlingen skapades en 

intervjuguide med frågor att utgå ifrån för att behålla en struktur på intervjun. En möjlig fallgrop 

med det här tillvägagångssättet är att samtliga intervjuer inte blir likadana. Under de olika 

intervjutillfällena ställdes snarlika följdfrågor men alla frågor var inte identiska vilket kan ha 

påverkat den insamlade empirin. Däremot gav det valda tillvägagångssättet studien möjlighet 

till utveckling av följdfrågor. Eftersom intervjun var utformad på så vis att det skapades ett 

samtal blev följdfrågorna mer naturliga och av en bättre kvalité med tiden. Ytterligare en aspekt 

som kan ha påverkat den insamlade empirin är huruvida intervjun genomfördes fysiskt eller 

digitalt. På grund av uteblivet svar från en intervjudeltagare fick planerna ändras och ytterligare 

en pedagog kontaktades för medverkan i en intervju. Det fanns inte möjlighet till att planera in 

ett fysiskt möte som fungerade för samtliga parter och därför genomfördes intervjun digitalt. 

Genom en digital plattform får vi inte syn på kroppsspråk eller andra fysiska reaktioner på 

samma vis som vid ett fysiskt möte. Däremot kunde samtliga frågor besvaras på samma grunder 

som de fysiska intervjuerna och studien fick ta del av ytterligare en pedagogs tankar och 

erfarenheter av matematikångest. 
 
7.2 Teoridiskussion 

Disruption Account och Reduced Competency Account har olika förhållningssätt när det 

kommer till det mest främjande arbetssättet för att hantera matematikångest. Arbetssättet som 

förespråkas inom Disruption Account syftar till att minska oroskänslor och negativa koppling 

till matematiken (Ramirez et al., 2018). Reduced Competency Account fokuserar i stället på att 

hantera elevernas låga förmåga och utveckla den så att matematikångesten minskar (Ramirez 

et al., 2018). Utifrån resultatet kunde det utläsas att pedagogerna arbetade med flertalet olika 

strategier och arbetssätt för att hantera matematikångest samt att pedagogerna redogjorde för 

vilken av teorierna som de instämde med mest. Även om pedagogerna identifierade sig med en 

eller båda teorier, överensstämde inte deras uttalande om arbetssätt in på de arbetssätt som 

vardera teorin förespråkade kring hanteringen av matematikångest. Flertalet pedagoger som 
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ställde sig bakom Disruption Account nämner elever som undviker matematiken, vilket är något 

som finner sig inom Reduced Competency Account (Ramirez et al., 2018). Problematiken i 

detta kan ligga i svårigheter att enbart hålla sig inom ett förhållningssätt när det handlar om 

hanteringen av matematikångest. Att enbart hålla sig till arbetssätt och strategier som faller 

inom de olika strategierna kan medföra en begränsning i sättet som matematikångest hanteras. 

En pedagog som ställer sig neutralt till teorierna beskriver svårigheten att särskilja teorierna i 

förhållande till eleverna då varje individ bär med sig på olika bagage och erfarenheter sedan 

tidigare årskurser. Ur detta synliggjordes hanteringen av att matematikångest skiftar beroende 

på eleven, vilket gör det svårt att hantera matematikångest utifrån enbart en teoris 

förhållningssätt. I denna problematik ligger också att det är utmanande identifiera vilken teori 

som eleverna med matematikångest faller inom. Har pedagogerna svårt att identifiera grunden 

och vart matematikångesten kommer ifrån är det ett säkrare kort att använda sig av flertalet 

strategier och arbetssätt för att säkerställa att matematikångesten hos eleverna hanteras. Om 

man ser till en elev som börjar påvisa tecken på matematikångest kvarstår samma problem, det 

är tufft att identifiera vart matematikångesten kommer från och vilka verktyg som ska användas 

för att hjälpa eleven. För att reducera denna problematik är det en fördel om pedagogerna 

utvecklar sin kompetens och har en kunskap kring matematikångestens utgångspunkter och de 

riktade arbetssätten som rekommenderas att användas.  

7.3 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade att samtliga pedagoger var eniga om att matematikångesten bland 

eleverna synliggjordes genom olika variationer av undvikandestrategier. De 

undvikandestrategier som beskrevs under intervjuerna var elever som inte lyssnade vid 

genomgångar, elever som lämnade klassrummet för att gå på toa eller leta upp sin borttappade 

lärobok vilket enligt forskning beror på obehagskänslor (Skagerlund et al., 2019). 

Problematiken med undvikandestrategier är den svåra situationen pedagogen befinner sig i, hur 

får pedagogen vetskap kring huruvida det undvikande beteendet beror på matematikångest eller 

ett ointresse från elevens sida. Pedagogen kan ha svårt att veta grunden till det undvikande 

beteendet vilket även kan göra det svårt att identifiera vilka verktyg som pedagogen bör 

använda vid hanteringen av eleven. Dessa undvikandestrategier i kombination med att 

pedagogen inte besitter den kompetens som behövs för att kunna identifiera vad beteendet 

grundar sig i kan påverka elevens prestation. I de fallen där eleverna undviker matematikämnet 

på grund av matematikångest påverkas även elevernas prestation i ämnet. De elever som 
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undviker ämnet genom att inte lyssna eller delta på lektionerna går även miste om 

undervisningstillfällen. Utebliven undervisning kan i sin tur leda till reducerad kunskap och 

utveckling i matematikämnet. Vidare menade pedagogerna att matematikångest även 

synliggjordes i test och provliknande situationer, vilket går i linje med det Beilock (2008) menar 

är situationer där det ställs krav på eleverna som kan framkalla test-ångest. Även här kan det 

vara svårt för pedagogen att hantera situationen eftersom alla elever kan reagera olika i stressade 

situationer. Det kan vara svårt för pedagogerna att veta var matematikångesten, stressen eller 

oron grundar sig i. Matematikångesten skulle kunna grunda sig i att eleverna själva har höga 

krav på sig själva och vill prestera samtidigt som det även kan finnas krav från hemmet att göra 

bra ifrån sig vid provtillfället. Den slutsats som kan dras baserat på studiens resultat är att 

pedagogerna får syn på matematikångest genom undvikandestrategier som alla går att koppla 

till elevernas negativa upplevelser av matematikämnet.  

Den insamlade empirin visade på flera olika sätt där matematikångesten kunde påverka 

elevernas prestation och matematiska förmåga, både negativt och positivt. Pedagogerna 

förklarade att de elever som hade någon form av matematikångest oftast låste sig vid en metod 

vid genomförandet av beräkningar och gav upp om något blev fel. Dessa svårigheter och 

låsningar kan påverka elevernas prestation och resultat i matematikämnet. Passolunghi’s et al. 

(2018) resultat indikerar på att elever med matematikångest behöver mer tid för att genomföra 

uppgifterna, vilket skulle kunna vara ett möjligt hjälpmedel till elever med matematikångest. 

Ytterligare aspekter som pedagogerna menade påverkade elevernas prestation och matematiska 

förmåga var det minskade självförtroendet hos eleverna samt den negativa attityden. 

Forskningen visar att det negativa tankesättet som pedagogerna beskrev är en följd av 

matematikångest (Ramirez et al., 2018; Semeraro et al.2020). Detta tankesätt skulle kunna ha 

en negativ inverkan på elevernas resultat i ämnet med tanke på att eleverna fokuserar på vad 

som händer efter genomförandet snarare än genomförandet.  

Resultatet påvisade flera olika arbetssätt och strategier som pedagogerna använde både för att 

förebygga matematikångest och för att arbeta med redan befintlig matematikångest. 

Arbetssätten och strategierna var många och varierande och kunde ses inom olika aspekter. En 

stor och konsekvent aspekt som belystes var strategin att använda sig av konkret material, så 

som att låta eleverna rita och bygga med olika klossar och föremål. Att använda sig av konkret 

material kan vara positivt främjande för elevernas förmåga och i sin tur vara positivt för 

matematikångesten (Skagerlund et al., 2019). Pedagogerna i resultatet benämner främst konkret 
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material som ett arbetssätt som används vid redan befintlig matematikångest. Däremot skulle 

pedagoger även kunna använda konkret material i förebyggande syfte för att undvika att elever 

utvecklar matematikångest. Genom att linda in matematiken i något som inte är klassisk 

matematik eller i något som eleven anser roligare, kan resultatet bli att oron och de negativa 

kopplingarna till matematik inte utvecklas. Att linda in matematiken i något roligt var det flera 

pedagoger som nämnde i intervjuerna som något som reducerade matematikångesten. Därför 

kan man se en fördel med att utnyttja konkret material och roliga arbetssätt som en strategi, 

både för att förebygga samt att arbeta med befintlig matematikångest. Ytterligare aspekter inom 

arbetssätt och strategier som resultatet beskrev handlade om sociala relationer. Pedagogerna 

beskrev många olika grenar inom aspekten sociala relationer i koppling till matematikångest, 

såsom samtal, trygghet, föräldrar och mentorskap. Samtalen inom det sociala perspektivet 

handlar om att tydliggöra och prata med eleverna om vad de tycker är svårt med matematiken, 

vilket var gynnsamt då eleverna kände sig sedda. Liknande som i aspekten gällande konkret 

material, så kan samtalen användas i förebyggande syfte genom att i ett tidigt stadium låta 

eleverna lyfta sina tankar och känslor till matematiken. Detta ger pedagogerna möjligheten att 

lägga tidiga insatser hos eleverna för att motverka matematikångestens utveckling. Något som 

enstaka pedagoger nämnde var sättet att arbeta förebyggande med vårdnadshavare, genom att 

försöka göra en positiv inverkan på vårdnadshavarnas attityd till ämnet genom stödmaterial till 

läxor. Vårdnadshavarna är en stor påverkan på eleverna, speciellt när det kommer till attityd till 

matematik (Kiss & Vukovic, 2020). I ett försök att ytterligare få vårdnadshavare att förstå 

påverkan som deras inställning till matematiken har, hade pedagoger kunnat försöka samtala 

med vårdnadshavarna i en större utsträckning. En diskussion och uppmuntran på föräldramöte, 

kontinuerligt stöd och peppning samt öppna dialoger är något som möjliggör att applicera 

arbetssättet som handlar om sociala relationer och samtal, som resultatet visade var positivt för 

matematikångesten. Resultatet visade också vikten av ett mentorskap där läraren stärkte eleven 

eller där elever stärkte elever, vilket enligt både pedagogerna och forskningen anser påverka 

matematikångesten positivt (Cropp, 2017). Den positiva korrelationen mellan ett mentorskap 

och matematikångest bör också användas i ett förebyggande syfte. Om pedagoger märker en 

orolighet bland eleverna kan pedagogen nyttja ett mentorskap för att skapa en stöttning till 

eleven där tecken på matematikångest visar sig. Genom att genomgående låta eleverna arbeta i 

par eller i grupper bildas det mindre mentorskap som kan gynna både de som ger stöttning och 

den som behöver stöttning. Eleven som ger stöttning kan genom detta främja sin egen 

matematikångest genom att eleven får möjligheten att visa det de kan och ge den stöttning som 
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de själva önskar. Eleven med en högre matematikångest får stöttning av en klasskompis som 

känner samma oro vilket i sin tur kan bromsa matematikångestens utveckling hos individen. 

Vidare visade resultatet hur byggandet och arbetet med elevernas självförtroende, ett 

förberedande förhållningssätt och extra anpassningar kunde vara främjande för elevernas 

matematikångest. Sammanfattningsvis kan man se ett brett spektrum av olika arbetssätt och 

strategier som används i arbetet med matematikångest som varierar från konkret material till 

den sociala relationen vidare till extra anpassningar och mer därtill. Även om pedagogerna 

nämner arbetssätten och strategierna som främst används vid redan befintlig matematikångest 

kan de flesta strategierna appliceras, med lite förändring, till att användas i förebyggande syfte 

för matematikångest.  
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9. Bilagor 
 
9.1 Förfrågan om intervju 

Hej! 

Vi heter Hanna Forslund och Amanda Barbic och är två lärarstudenter från Högskolan 

Kristianstad som under vår utbildning har mött dig vid VFU tillfällen eller andra 

omständigheter. I skrivande stund går vi vår sista termin och ska påbörja vårt examensarbete. 

Examensarbetet innefattar en empirisk undersökning, baserad på intervjuer med verksamma 

pedagoger i åk 4–6, som handlar om matematikångest på mellanstadiet. Vi kontaktar nu dig för 

att se om du skulle vara intresserad av att medverka i en sådan intervju. Du bestämmer om du 

vill genomföra intervjun fysiskt eller digitalt och vi är flexibla kring dag och tid. Själva 

intervjutillfället kommer att ta max en timme.  

  

Är du intresserad av att medverka i denna intervju och hjälpa oss med examensarbetet får du 

gärna höra av dig genom att svara på detta mail!  

  

Ha en fortsatt trevlig dag! 

Mvh, 

Hanna Forslund & Amanda Barbic 
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9.2 Informationsbrev intervju 

Hej! Hanna Forslund och Amanda Barbic från Högskolan Kristianstad här igen, du blir 
kontaktad eftersom du har uttryckt ett intresse av att medverka i vår studie om 
matematikångest.  
  
Som tidigare nämnt är denna undersökning en del av vårt examensarbete som kommer att 
behandla matematikångest på mellanstadiet. Syftet med arbetet är att få inblick i lärarens 
perspektiv på matematikångest, hur det syns i klassrummet och hur du arbetar för att motverka 
att ångesten uppstår. Undersökningen genomförs i en enskild intervju med oss där vi hoppas att 
kunna samtala om ämnet och diskutera ämnet på ett djupare plan. De material som samlas in 
kommer att vara grunden till vårt examensarbete. Vi kommer, med ditt samtycke, att spela in 
ljudet från intervjun för att sedan kunna transkribera det som sagts. Detta gör vi för att 
säkerställa att vi inte missar något som sägs under intervjun.  
  
Du har blivit kontaktad för att du är en verksam pedagog på mellanstadiet samt att du deltar i 
undervisningen kring ämnet matematik. Vi kommer att genomföra intervjun med ett par olika 
lärare från olika skolor i Skåne. Medverkan i denna intervju är frivillig och du kan när som helst 
under hela processen avbryta din medverkan utan att det bli några konsekvenser eller frågor 
kring detta. Undersökningen genomförs anonymt och dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt. Vi kommer att behålla dina svar anonyma i arbetet genom att avidentifiera dina 
uppgifter och svar. Det material vi får ut av din medverkan förvaras på ett sådant sätt att enbart 
Hanna Forslund, Amanda Barbic och handledare från Högskolan Kristianstad kan ta del av det. 
Efter avslutat examensarbete kommer samtliga uppgifter och material att raderas.  
Vi vill gärna boka en dag och tid som passar dig för din medverkan. Därför uppskattar vi om 
du har möjlighet att skicka några förslag på datum och tider som passar dig. Därefter kan vi 
tillsammans hitta ett tillfälle som passar för oss alla.  
  
Vid frågor kring din medverkan kan du kontakta oss på: 
Hanna Forslund  Amanda Barbic 
XXXXXXXXXX@XXXXXX XXXXXXXXXX@XXXXXX 
alt XXX-XXXXXXXXXX  alt XXX-XXXXXXXXXX  
  
Jenny Green (Handledare, Högskolan Kristianstad) 
XXXXXXXXXX@XXXXXX 
  
Tack för visat intresse kring medverkan i vårt examensarbete, det uppskattas verkligen. 
Vi hörs! Mvh, 
Hanna & Amanda 
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9.3 Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 
Denna blankett syftar till att få ett samtycke för att samla in och använda det material som 

produceras under intervjun. Materialet som samlas in är grunden för det examensarbetet som 
skrivs på grundskollärarutbildningen åk 4-6 på Högskolan Kristianstad.  

 
 

   
      
     Ja Nej 
Har du tagit del av informationsbrevet? 
   
      
Samtycker du till att medverka i intervjun? 
 
 

Samtycker du till att intervjun spelas in? 

 
 
 
 
 
 

__________________________________  _________________________________ 
Namnteckning   Datum/ort 
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9.4 Intervjuguide 
Samtycke (muntligt) Ja Nej 

Har du tagit del av informationsbrevet? 
  

Samtycker du till att medverka i intervjun? 
  

Samtycker du till att intervjun spelas in? 
  

 
Inledande frågor: 

Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Följdfråga: Hur länge har du arbetat på mellanstadiet? 

Är du behörig att undervisa i matematik på mellanstadiet? 

I vilken årskurs/årskurser undervisar du i matematik i nuläget? 

 
 

Definition av matematikångest. 

Hur skulle du beskriva begreppet matematikångest? 

Vår definition: 
Känslor, tankar och osäkerhet som ger en negativ koppling till matematik och som kan 
påverka individers matematiska förmåga.  
 
Vid extrema fall kan matematikångest synas genom både rädsla, panik, 
spänningar/låsningar och nervositet.  

 
 
 
 
Hur får pedagogerna syn på elevernas matematikångest i klassrummet? 

På vilket sätt har du upplevt matematikångest hos elever? Ge gärna konkreta exempel. 

Syns det tydligt i några särskilda situationer? Kan du ge exempel? 

Är det någon skillnad beroende på ålder och kön hos eleverna? Hur ser du det? 

Hur ser man skillnad på matematikångest och dålig självkänsla? Enligt dig.  
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Hur anser pedagogerna att matematikångest påverkar elevernas prestation och 
matematiska förmåga? 

Hur upplever du att matematikångest påverkar elevernas attityd till matematik? 

Har du upplevt att elevens matematikångest har påverkat deras förmåga inom matematik? 

Har alla elever med matematikångest automatiskt en låg matematisk förmåga? 

Tror du att matematikångesten grundar sig i elevens låga matematiska förmåga? Varför då? 
Har du några exempel? 

Tror du att elevernas låga matematiska förmåga skapar matematikångest? Varför då?  

Ser du någon skillnad på elever vars matematikångest grundar sig i den låga förmågan och 
hos elever vars låga förmåga skapar matematikångest? 

Upplever du matematikångest hos de högpresterande eleverna?  

 
Vilka arbetssätt och strategier använder pedagogerna för att motverka att 
matematikångest uppstår samt hur arbeta pedagogerna med redan existerande 
matematikångest? 

Vilka metoder/arbetssätt använder du dig av i arbetet elever som har en befintlig 
matematikångest?  

Vilka fördelar/nackdelar ser du med detta arbetssätt?  

Vilka metoder/arbetssätt använder du dig av för att förebygga/motverka matematikångest 
hos elever? 

Vilka fördelar/nackdelar ser du med detta arbetssätt?  

Vad är det första steget du tar när du upplever att elever visar tecken på att få 
matematikångest? 

 
 
Avslutning 

Är det något som du vill lägga till eller kommentera?  

Är det något som du vill att vi stryker?  

 


