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Abstract: 
 
 
Syftet med denna studie har varit att införskaffa kunskap om förekomsten av math anxiety, 
ångestkänslor i förhållande till matematik, samt om det kan förebyggas. Fokus för studien har 
varit elever i grundskolans tidigare år samt lärarstudenter. För att undersöka detta har en 
litteraturstudie med systematisk metod genomförts, med syfte att ta reda på vad aktuell 
forskning säger om det utvalda området. Resultaten visar att ett flertal faktorer spelar in vad 
gäller lärarstudenters förhållande till matematikämnet, bland annat händelser i den egna 
skolgången och förhållandet till lärarna. Ångestkänslor relaterade till matematik hos 
lärarstudenterna kan förbyggas genom kurser i matematisk metod, arbete med laborativt 
material, feedback från lärare och goda lärarförebilder. Hos elever i grundskolan påverkas 
nivåerna av math anxiety till stor del av elevernas självbild, där lägre nivåer av math anxiety 
rapporterats hos elever med större självförtroende. Hos eleverna är arbetsminnet relaterat till 
math anxiety, och de elever som använder mer avancerade strategier och nyttjar mer 
arbetsminne i problemlösning drabbas i större utsträckning än andra elever. Även föräldrarnas 
attityd och tillgången till matematik i hemmet är faktorer som påverkar elevers math anxiety. 
Nivåerna av math anxiety hos grundskoleelever kan sänkas vid interaktiva inslag i 
problemlösningen, då eleverna får interagera med fysiska objekt relaterade till uppgifterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: math anxiety, mathematics anxiety, matematik, ångest, grundskola, 
lärarstudenter 
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1 Inledning 

 
Under min period som lärarstudent har jag kommit i kontakt med både elever under min 
verksamhetsförlagda undervisning (VFU) såväl som blivande lärarkollegor vid högskolan, som 
gett uttryck för stress eller oro inför matematiska prestationer. Hos eleverna i grundskolan har 
detta tagit sig uttryck via ett undvikande av deltagande i matematiken och matematiska 
diskussioner, samt via yttranden i negativa ordalag kring matematikämnet generellt. Hos de 
vuxna studenterna har det återgetts personliga förklaringar, ofta med härledning till den egna 
skolgången där de negativa känslorna kring matematik en gång uppstått. Oron kring 
matematiken har för dessa studenter ofta resulterat i ett generellt ointresse eller ogillande inför 
lärarutbildningens kurser med matematiskt innehåll, och en vilja att ”bara få det överstökat”.  
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011b, s. 62) 
står det under syftesbeskrivningen till ämnet matematik att: ”undervisningen ska bidra till att 
eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i 
olika sammanhang”. Skolverket (2011a, s. 7) skriver att den som känner tilltro vågar pröva sig 
fram i större utsträckning, vilket gynnar problemlösningsförmågan och öppnar upp för 
förmågan att anta olika perspektiv och använda olika metoder inom matematiken. Skolverket 
beskriver en betydelsefull del av elevers matematikutveckling som en spiral, där ett intresse för 
matematiken underlättar inlärningen, vilket leder till ytterligare intresse för sökande av nya 
kunskaper och så vidare. 
 
Ett begrepp som används i internationell forskning för att beskriva oro, eller ångest inför 
matematik är math anxiety. Ashcraft (2002, s. 181) definierar math anxiety som en oro, rädsla 
eller ångest vilken inverkar på den matematiska prestationen. I svenska termer skriver Magne 
(1998, s. 86) om begreppet matematikängslan eller matematikfobi, alternativt numerisk fobi, 
för att beskriva svårare fall av matematikängslan. Magne använder även termerna matematisk 
oro, en svagare komponent, samt specifik matematikängslan eller matematikångest som dess 
starkare motsvarigheter. Eftersom begreppet math- eller mathematics anxiety är det vedertagna 
begrepp som används i den internationella forskningen kommer det att vara det begrepp som 
används även i denna studie.  
 
Fenomenet math anxiety är globalt. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, 
OECD (2013, s. 90), beskriver siffrorna från 2012 års PISA-undersökning, där en ansenlig 
mängd 15-åringar angav upplevda känslor av hjälplöshet och stress relaterade till matematik. I 
OECD-länderna rapporterade bland annat 59 % av eleverna att de ofta oroar sig för svårigheter 
under matematiklektioner, 31 % att de blir väldigt nervösa när de ska lösa matematiska problem 
och 61 % över att få dåliga betyg i matematik. I de flesta OECD-länderna är skillnaderna i 
upplevd ångest kring matematiken stora mellan pojkar och flickor, där flickor oftare rapporterar 
högre nivåer än pojkar (OECD, 2013, s. 90). Skillnader mellan socioekonomiska grupper 
rapporteras också, även om dessa är mindre påtagliga än skillnaderna mellan könen (OECD, 
2013, s. 93). OECD (2013, s. 94-95) visar i sin rapport en tydlig koppling mellan elevers nivå 
av math anxiety och skolresultat, där högre nivåer av math anxiety är kopplade till en 
genomsnittlig minskning med 34 poäng i resultaten i matematik, vilket motsvarar ett helt 
skolårs undervisning, och 14 % av variationen hos elevernas resultat i matematik inom OECD-
länderna kan förklaras av skillnader i rapporterade nivåer av math anxiety. Med min framtida 
yrkesroll som grundskollärare i åtanke hoppas jag kunna förstå problemet math anxiety bättre, 
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samt få en bild av forskningsläget kring vilka förebyggande insatser som kan sättas in tidigt för 
att förhindra dess uppkomst. Om det finns möjlighet att arbeta redan i grundskolans tidigare år 
för att förhindra dessa problem kan mycket vara vunnet och därför är det ett viktigt ämne att 
undersöka. 

2 Bakgrund 

 
I detta kapitel beskrivs först begreppet math anxiety, följt av beskrivningar av olika faktorer 
som kan ligga bakom uppkomsten av fenomenet. Därefter presenteras de avgränsningar som 
ligger till grund för denna studie. 
 
2.1 Begreppet math anxiety 
 
Här beskrivs begreppet math anxiety, dess bakgrund inom forskning samt dess konsekvenser 
för de elever som lider av det.  
 
Dowker, Sarkar och Looi (2016, s. 2) menar att människor har gett uttryck för math anxiety i 
århundraden, men att det blev ett viktigt begrepp inom forskningen 1957, då Dreger och Aiken 
introducerade begreppet number anxiety. Ashcraft och Moore (2009) skriver om samma rapport 
och menar att Dreger och Aikens förutsägelser bekräftats i ett flertal senare studier: att math 
anxiety skiljer sig från generell ångest, även om där finns en koppling; att math anxiety inte är 
systematiskt kopplat till intelligens, och att math anxiety påverkar prestationen inom 
matematik. Dowker, Sarkar och Looi (2016) påpekar att medan math anxiety har mycket 
gemensamt med generell ångest och specifik ångest relaterad till prov (test anxiety), kan det 
inte enbart reduceras till detta då olika nivåer av math anxiety korrelerar bättre med varandra 
än med generell ångest eller test anxiety.  
 
En vanlig konsekvens för individer som lider av math anxiety är ett undvikande av 
matematikämnet. Personer med math anxiety tenderar att välja färre valbara kurser med 
matematiskt innehåll, de får ofta lägre betyg i matematik, har negativ inställning till 
matematiken och har många gånger en negativ syn på sina egna förmågor inom 
matematikämnet (Ashcraft, 2002, s. 181-182). Math anxiety lyfts ofta fram som en vanlig orsak 
till att elever hamnar i problem med matematiken, och matematikämnet ligger högt vad gäller 
stressupplevelser hos elever i behov av stöd (Sjöberg, 2006, s. 108). Sjöberg skriver, med 
hänvisning till Ashcraft, att math anxiety uppfyller samtliga kriterier för en genuin fobi, vilken 
leder till ett undvikande av matematikträning för de elever som egentligen är i behov av mer 
träning. Chang och Beilock (2016, s. 33) menar att höga nivåer av math anxiety generellt är 
kopplade till sämre matematikprestationer och att nivån av math anxiety hos en individ kan 
förutspå, eller ge viss härledning till hur denne kommer att prestera matematiskt.  
 
Chang och Beilock (2016, s. 34-36) beskriver ett flertal faktorer som kan förklara kopplingen 
mellan math anxiety och den sämre prestationsförmågan inom matematik, bland annat: en 
utgångspunkt i sämre förståelse för numeriska storheter; en hypotes om att arbetsminnet 
försämras av stress och oro kopplat till math anxiety; ökad kardiovaskulär aktivitet, ökad 
aktivitet i hjärnregionerna kopplade till smärtuppfattning, eller hyperaktivitet i delar av hjärnan 
vid matematikprestationer; motivation, vilken kan lindra effekten av math anxiety om den är 
hög; sociala faktorer såsom lärares nivåer av math anxiety och dess effekter på eleverna; 
föräldrarnas math anxiety, deras stöd och förväntningar; samt elevernas upplevelser av 
klassrumsmiljön. Ma (1999, s. 532) konstaterar i resultatet till sin metastudie, om förhållandet 
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mellan math anxiety och prestation inom matematikämnet, att detta förhållande är konsekvent 
över olika köns-, ålders-, och etnicitetsgrupper som studerats. Wang et al. (2012) genomförde 
en studie på 514 tolvåriga tvillingpar för att undersöka förhållandet mellan genetiska och sociala 
orsaker till math anxiety i samband med utförandet av matematiska uppgifter. Resultatet av 
studien enligt författarna var att de genetiska faktorerna stod för cirka 40 % av variationen av 
math anxiety, och resten på faktorer i miljön, specifika för det individuella barnet. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att math anxiety som fenomen kan få stora negativa 
konsekvenser för de drabbade och deras förhållande till matematik. Ett flertal bakomliggande 
faktorer tycks spela in vad gäller fenomenets uppkomst samt påverkan på de individer som 
upplever dessa känslor inför matematik. Indelat i tre underrubriker nedan behandlas olika 
faktorer som kan påverka individer när det gäller math anxiety: biologiska faktorer, sociala 
faktorer samt övriga faktorer.  
 
2.1.1 Biologiska faktorer  
 
Lyons och Beilock (2011) redovisar en studie där man jämförde en grupp med hög math anxiety 
(HMA) med en kontrollgrupp med låg math anxiety (LMA). Grupperna fick utföra ett antal 
uppgifter av matematisk natur, samt ett antal icke-matematiska uppgifter baserade på ord och 
bokstäver. Studieobjektens hjärnaktivitet skannades av och mättes med syfte att undersöka om 
där uppstod skillnader mellan de olika gruppernas hjärnaktivitet relaterat till uppgifterna. 
Resultatet visade att individerna i HMA-gruppens hjärnaktivitet skilde sig signifikant från 
LMA-gruppens, både vid utförandet av matematiska uppgifter såväl som vid antydan att det var 
dags för en matematikuppgift. Vissa individer ur HMA-gruppen klarade sig dock sig bättre, 
vilket Lyons och Beilock tolkade som en förmåga hos vissa HMA-individer att bättre 
kontrollera sin kognitiva respons inför matematikrelaterad stimuli.  
 
Young, Wu och Menon (2012) genomförde en annan likartad studie där elevers hjärnaktivitet 
vid matematiska aktiviteter uppmättes. Även där påträffades stora skillnader i hjärnans aktivitet, 
särskilt kopplat till flera delar av hjärnan som är associerade till social- och generell ångest 
(Young et al. 2012, s. 6). Slutsatsen av studien var att math anxiety kan kopplas till 
hyperaktivitet i hjärnan, samt onormal aktivitet i förbindelserna kring hjärnans amygdala, vilket 
är den region i hjärnan som hanterar processer relaterade till negativa känslor och rädsla, menar 
Young et al. (2012) med hänvisning till Phelps och LeDoux. 
 
Ashcraft och Krause (2007) hävdar att math anxiety påverkar arbetsminnet vilket är en del av 
förklaringen till de försämrade resultaten hos individer med hög grad av math anxiety. De 
hänvisar till ett antal studier där man successivt ökade arbetsminnets belastning i samband med 
utförandet av matematiska beräkningar, vilket resulterade i stora skillnader i resultat mellan 
olika grupper, där gruppen med hög math anxiety fick märkbart större problem med sina 
matematiska beräkningar under hög belastning på arbetsminnet. Ashcraft och Krause (2007, s. 
246) menar också att resultaten visade tendenser till undvikande av matematik hos deltagarna 
då svårighetsgraden ökade, och de deltagande ”offrade noggrannhet för snabbhet”, vilket enligt 
författarna kan tolkas som en vilja att få det överstökat.  
 
I Hembrees (1990, s. 37) metastudie framgår även en viss korrelation mellan lägre IQ och högre 
nivåer av math anxiety, dock påpekas att detta samband inte är särskilt starkt. Ma (1999) finner 
inte en sådan korrelation och Ashcraft och Moore (2009, s. 200) konstaterar att ett sådant 
samband inte finns: ”Clearly, math anxiety is not a correlate of intelligence”.  
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Sammanfattningsvis tycks det finnas biologiska skillnader i hjärnan hos grupper som upplever 
math anxiety jämfört med grupper som inte gör det. Det verkar även vara kopplat till 
arbetsminnet, men ej, eller mycket svagt, kopplat till IQ. De biologiska faktorerna är således 
viktiga, men är inte den enda tillgängliga förklaringsmodellen. Som nämnt menar Wang et al. 
(2012) att faktorer i miljön utgör majoriteten av förklaringen för variationen av math anxiety, 
varför även miljöfaktorer bör undersökas. 
 
2.1.2 Miljöfaktorer 
 
Hembree (1990, s. 45) drog slutsatsen att math anxiety, likt ångest relaterad till prov, i huvudsak 
är en inlärd betingelse, vilket bekräftades av Wang et al. (2012) som menade att cirka 60 % av 
variationen av math anxiety beror på miljöfaktorer i barns omgivning. Chang och Beilock 
(2016, s. 36) menar att både lärare och föräldrar, som förebilder för barn, indirekt kan påverka 
barns nivåer av math anxiety. Ett exempel på det menar de, med hänvisning till Beilock, 
Gunderson, Ramirez, och Levine, är att kvinnliga lärare kan överföra sin egen math anxiety till 
sina elever av kvinnligt kön, genom att förstärka stereotypa föreställningar om kön och 
matematik, vilket påverkar elevernas prestationer. OECD (2015, s. 4) rapporterar också att 
läraren spelar en viktig roll i sina elevers förhållande till matematik vad gäller math anxiety.  
 
Vidare skriver Chang och Beilock (2016) att föräldrarnas engagemang i, och förväntningar på, 
barnens matematikrelaterade aktiviteter, påverkar barnen. De menar, med hänvisning till 
Vukovic, Roberts och Green, att hos socioekonomiskt svaga minoritetsgrupper (low-income 
minorities) kan föräldrarnas stöd och förväntningar hjälpa barns förmåga att lösa textuppgifter 
och uppgifter av algebraisk natur genom att sänka barnens nivåer av math anxiety. Chang och 
Beilock (2016) tillägger dock, med hänvisning till Maloney, Ramirez, Gunderson, Levine och 
Beilock, att föräldrarnas hjälpinsatser i hemmet istället kan ha en negativ inverkan; om 
föräldrarna lider av math anxiety kan barnens resultat i matematiken försämras och deras nivå 
av math anxiety höjas. 
 
2.1.3 Övriga faktorer  
 
De faktorer som här kategoriseras som övriga faktorer kan förmodligen vara påverkbara av 
såväl biologiska som sociala faktorer, men kan vara svåra att argumentera för att kategorisera 
åt endera hållet, varför jag valt att samla dem här. 
 
Av Hembrees (1990, s. 45) metastudie framgår att flickor, genomgående över alla årskurser, 
har högre nivåer av math anxiety än pojkar, vilket också påpekades i PISAs rapport (OECD, 
2013). Detta samband finner även Ashcraft (2002, s. 182), även om dessa skillnader är små. Ma 
(1999, s. 529) finner dock i sin metastudie att skillnaderna mellan pojkar och flickor, även om 
de återfinns även i denna studie, inte är av signifikant betydelse och att förhållandet mellan 
math anxiety och framgångar i matematiken är likartat hos båda könen.  
 
Hembree (1990, s. 41) fann i sin studie stigande nivåer av math anxiety med åldern, från årskurs 
6 där mätningen inleddes till en högsta nivå vid det 9-10 skolåret, för att sedan sjunka något 
och planas ut efter det. Ma (1999, s. 529) fann inte detta samband i sin studie och kunde inte 
urskilja något signifikant samband mellan ålder och nivå av math anxiety. Ashcraft och Moore 
(2009, s. 203) påpekar att det finns få studier som undersökt elever yngre än årskurs 4, och att 
det inte heller finns någon stark evidens som svarar på varför det tycks växa fram kring 
högstadieperioden (middle school).   
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2.2 Denna studies inriktning 
 
Ashcraft och Moore (2009, s. 200) summerar en tydlig korrelation mellan math anxiety och 
prestationen inom matematikämnet med att: ju högre nivå av math anxiety, desto lägre betyg i 
matematikkurserna. Vidare påverkas även attityden hos individer med hög math anxiety 
negativt, vilket bland annat innebär att de tenderar att välja färre kurser med matematiskt 
innehåll, vilket i sin tur påverkar utbildnings- och karriärval. I de naturvetenskapliga 
programmen inom högre utbildning har därför studenter generellt lägre nivåer av math anxiety, 
medan de som valt humanistiska utbildningar, eller andra utbildningar ej relaterade till 
matematik, uppvisar högre nivåer. Den högsta nivån av math anxiety har oroande nog funnits 
inom utbildningen för lärare inom den tidigare grundskolan (elementary school), påpekar 
Ashcraft och Moore (2009, s. 201) med hänvisning till Hembree. 
 
Fenomenet math anxiety förekommer bevisligen såväl hos barn som hos vuxna. Det för med 
sig stora negativa konsekvenser för en individs framgång i matematik samt motivation till högre 
studier, och det finns belägg för att en lärares attityd till matematik kan påverka eleverna 
negativt (Chang och Beilock, 2016), (Beilock et al., 2010). Denna studie kommer att fokusera 
på två förekomsten av math anxiety hos två specifika grupper: blivande lärare och elever i 
grundskolans tidigare år. 
 
2.2.1 Math anxiety hos blivande lärare 
 
Att math anxiety inte enbart är ett problem för grundskoleelever framgår av Vásquez-Colina, 
Gonzalez-DeHass och Furners (2014, s. 40-41) artikel, där de menar att det tycks vara frekvent 
förekommande inom lärarutbildningen (among preservice teachers). De menar att vissa studier 
pekar på att math anxiety förekommer redan hos blivande lärare inom grundskolans tidigare år, 
att många grundskollärare har låg utbildningsgrad inom matematik, och att många studenter 
inom lärarutbildningarna rapporterat dåliga erfarenheter från matematikkurserna under sin egen 
grundskole- och gymnasietid.  
 
Bates, Latham och Kim (2013, s. 1), med hänvisning till Bursal och Paznokas, Gresham, samt 
Vinson, menar att både arbetande lärare samt lärare som genomgår sin utbildning, som grupp 
rapporterar höga nivåer av math anxiety. Dessa ångestkänslor inför matematiken korrelerar med 
en dålig självbild och ett lågt självförtroende inför att undervisa i matematik menar Bates, 
Latham och Kim (2013, s. 1) med referenser till Bursal och Paznokas, samt Swars, Daane och 
Giesen. I Bates, Latham och Kims (2013) studie framgår att blivande grundskollärare har 
många rädslor inför matematikämnet, en avsaknad av självförtroende inför att lära ut matematik 
och känner en brist på kunskaper inför metoder i att lära ut matematik. 
 
Då lärarstudenter tycks vara överrepresenterade vad gäller math anxiety, vilket också kan 
påverka den blivande lärarens framtida elever om problemet kvarstår, är det högst relevant att 
ta reda på hur detta kan förebyggas; detta kommer att undersökas närmare i denna studie. 
 
 
 
2.2.2 Math anxiety hos grundskoleelever 
 
Ashcraft och Moore (2009) påpekade att det fanns få studier kring math anxiety hos barn i 
grundskolans tidigare år. På senare tid har det dock tillkommit vissa studier specifikt inriktade 
på grundskolans yngre elever, till exempel Ramirez, Gunderson, Levine, och Beilock (2013), 
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där författarna når slutsatsen att math anxiety potentiellt har en negativ påverkan hos barn så 
tidigt som i de två första skolåren. Sorvo et al. (2017) beskriver också förekomsten av math 
anxiety hos elever mellan årskurs 2-5 och fann vissa skillnader mellan årskurserna. Fler elever 
i årskurs 2 än i årskurs 5 uttryckte negativa känslor inför att påbörja sitt arbete med matematik, 
eller upplevde känslor av spändhet inför matematik. Sorvo et al. (2017, s. 13) menar att deras 
studie nådde resultatet att en högre andel yngre elever, och en lägre andel äldre elever, 
rapporterade math anxiety. Detta går i strid mot till exempel Hembrees (1990) metastudie som 
pekade på en stegring av math anxiety med åldern, upp till 9-10 skolåret.  Värt att notera är 
dock att Hembree (1990) saknade underlag för årskurserna under årskurs 6.  
 
Oavsett vid vilken ålder elever generellt har störst problem med ångest inför matematikämnet 
är det bekräftat att det kan uppstå så tidigt som i de första skolåren. För blivande lärare och 
arbetsverksamma inom årskurserna F-3 är det därför högst relevant att närmare ta reda på vad 
som kan göras för att arbeta i förebyggande syfte mot detta,  vilket kommer att undersökas i 
denna studie. 

3 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet är att via tillgänglig forskning undersöka vad som orsakar math anxiety, samt hur det kan 
förbyggas, dels hos elever i grundskolan, samt för lärarstudenter.  
 

• Vilka faktorer påverkar förekomsten av math anxiety hos elever i grundskolan, och hur 
kan dessa förebyggas? 

 
• Vilka faktorer påverkar förekomsten av math anxiety hos lärarstudenter, och hur kan 

dessa förebyggas? 

 

4 Metod 

Den här studien är gjord i samband med en svensk grundlärarutbildning. Eftersom läraryrket 
hela tiden utvecklas finns ett behov av ny forskning som lärarna och annan skolpersonal kan ta 
hänsyn till när de är med och utvecklar skolarbetet. Den här studien är menad att söka kunskap 
kring förekomsten, samt ett eventuellt förebyggande av, negativa känslor och ångest inför 
matematik: math anxiety. Evidensbaserad pedagogik innebär att lärare i sitt skolarbete tillämpar 
de utbildningsinsatser med bästa tillgängliga vetenskapliga stöd (Eriksson Barajas, Forsberg 
och Wengström, 2013, s. 19) och enligt skollagen (SFS, 2010:800) ska utbildningen i Sverige 
”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 20) 
menar att systematiskt utformade litteraturstudier är viktiga för att sammanställa resultat av 
vetenskapliga studier, både kvantitativa och kvalitativa, för att nå säkrare kunskap inom ett visst 
område. Syftet med en systematisk litteraturstudie är att sammanställa data från tidigare 
empiriska studier (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 31).   
 
Nedan beskrivs detta arbetes utformning, vilka etiska överväganden som gjorts samt en 
beskrivning av den sökstrategi som använts. 
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4.1 Studiens design 
 
Denna studie är en litteraturstudie genomförd enligt ett systematiskt arbetssätt. Det innefattar 
följande steg enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 32):  
 

• Problemformulering 
• Frågor som går att besvara 
• En plan för litteraturstudien 
• Bestämma sökord och sökstrategi 
• Identifiera och välja litteratur 
• Kritiskt värdera och välja vilken litteratur som ska ingå 
• Analys och diskussion av resultat 
• Sammanställning och slutsatser 

 
Särskilt viktigt har varit sökning samt urval av litteratur, eftersom tillgången till litteratur inom 
det valda området har varit god. Därför har särskilda kategorier för studiens inriktning valts 
med avsikt att svara på studiens problemformulering. Sökprocess och urval är utförligt 
beskrivna för att studien ska vara replikerbar. I studiens sista delar presenteras en 
sammanställning av de resultat som presenterats i de empiriska studierna, följt av några 
slutsatser som kan dras av dessa. Allra sist ges även förslag på vad framtida studier skulle kunna 
undersöka, områden där det finns luckor i den tillgängliga forskningen eller som det saknas data 
för.  
 
4.2 Etiska överväganden 
 
En systematisk litteraturstudie måste genomföras hederligt, får inte innehålla fusk och får inte 
leda till uppgifter som inte är korrekta (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 69). Vidare bör 
författaren till en litteraturstudie: välja artiklar där etiska överväganden gjorts, redovisa alla 
artiklar som ingår, samt presentera både resultat som stöder såväl som ej stöder en eventuell 
hypotes (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 70). Ett annat etiskt beslut gäller litteratur som hamnar 
något utanför de på förhand bestämda kriterierna, vilket har gjorts vid ett tillfälle i denna studie. 
Beslutet och dess bakomliggande anledningar beskrivs under rubriken litteraturens kvalitet. 
Studien är gjord med avsikt att vara transparent så att läsaren ska kunna följa dess design och 
vara medveten om eventuella tillfällen då utförandet avvikit från den ursprungliga planen. 
 
För att styrka litteraturstudiens tillförlitlighet kommer den endast att innehålla officiella 
doktors- och licentiatavhandlingar och vetenskapliga artiklar och som är kritiskt oberoende 
granskade av peer review. 
 
4.3 Beskrivning av sökprocessen 
 
Här beskrivs sökprocessen steg för steg. Först vilka databaser som nyttjats för sökandet samt 
vilka kriterier som legat till grund för sökningarna. Därefter urvalskriterierna, sökstrategin samt 
genomförandet av urvalsprocessen. Slutligen presenteras den litteratur som valts ut att ingå i 
studien. 
4.3.1 Databaser 
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Valet av databaser har dels gjorts baserat på tillgänglighet via Högskolan Dalarnas bibliotek, 
som erbjuder en mängd olika databaser och söktjänster, och dels på passande databaser att 
använda för sökningar inom det valda området.  Två av databaserna (DiVA Portal och LIBRIS) 
valdes eftersom de har fokus på svensk litteratur, eller litteratur vid svenska lärosäten och 
forskningsinstitutioner. ERIC ProQuest valdes eftersom den generar träffar inom 
utbildningsområdet och ger tillgång till ett stort utbud av internationell litteratur. Slutligen togs 
SUMMON med som komplement då tjänsten ger ett stort antal träffar och eventuellt kunde 
hitta något av intresse som missats av de föregående sökningarna. 
 
De databaser som använts i sökprocessen är följande: 
 

• DiVA Portal – en gemensam söktjänst för forskningspublikationer samt 
studentuppsatser vid 44 svenska lärosäten samt forskningsinstitutioner (Digitala 
Vetenskapliga Arkivet, 2017). För denna studie har DiVA Portal använts för att söka 
vetenskapliga artiklar samt avhandlingar. 

 
• ERIC ProQuest – ERIC (Educational Resources Information Center, 2017), 

tillhandahålls av det amerikanska utbildningsdepartementet, med syfte att erbjuda 
tillgång till litteratur som rör utbildning. De innefattar många typer av publikationer, till 
exempel: journalartiklar, myndighetsdokument, avhandlingar och examensarbeten. Till 
denna studie har ERIC använts för att söka efter vetenskapliga artiklar samt 
avhandlingar.  

 
• LIBRIS – en söktjänst för de svenska bibliotekens gemensamma katalog (LIBRIS, 

2017).  Utöver böcker går det att söka och sortera efter till exempel artiklar och 
avhandlingar, vilket gjorts för denna studie. 

 
• SUMMON@Dalarna – Högskolan Dalarnas söktjänst som söker bland bibliotekets 

tryckta och elektroniska material (Högskolan Dalarna, 2017). För denna studie har 
SUMMON använts för att söka efter artiklar samt avhandlingar. SUMMON genererar 
även träffar till andra databaser som nås via Högskolan Dalarna, varför vissa träffar från 
ERIC ProQuest, DiVA och LIBRIS kan ha nåtts fler än en gång. 

 
 
4.3.2 Urvalskriterier 
 
Särskilda kriterier har tillämpats för samtliga sökningar och beskrivs här. Eriksson Barajas et 
al. (2013, s. 115) påpekar att forskning, vad gäller praxisforskning, är en färskvara och 
forskningsresultat blir utdaterade snabbt då verksamheter förändras. För att säkerställa att 
endast aktuell litteratur används till denna studie har sökningarna avgränsats till att enbart 
innefatta litteratur publicerad de senaste 10 åren, från 2007-01-01 till dagens datum då 
sökningen ägde rum. Samtliga sökningar har avgränsats till artiklar granskade av peer review, 
samt licentiat- och doktorsavhandlingar. Sökningarna har innefattat svenska och engelska 
termer vilket således är de språk den funna litteraturen har varit skriven på. 
 
Kriterierna för urvalet har varit att litteraturen ska innefatta begreppet math anxiety, alternativt 
orden matematik och ångest, samt vara relevant för studiens syfte ur något av följande 
avseenden: 1) innefatta elever i grundskolan, 2) innefatta lärarstudenter, eller 3) innefatta hur 
math anxiety kan förebyggas. 
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4.3.3 Sökstrategi 
 
Sökprocessen utgick från olika sökord relaterade till kriterierna angivna ovan. Både engelska 
och svenska sökord användes. Eftersom studien gjordes i samband med en svensk 
lärarutbildning var det av intresse att undersöka vilken tillgänglig litteratur som fanns på 
svenska, men samtidigt bedömdes chansen att hitta relevant litteratur vara större om sökningen 
även innefattade engelska termer. Eftersom fenomenet math anxiety är globalt förekommande 
kan också antas att resultat från andra länder är relevanta i en svensk kontext. Beroende på hur 
många träffar databaserna gav justerades sökningarna till att vara mer eller mindre specifika. I 
ERIC och SUMMON gavs ett stort antal träffar, varför mer specifika sökningar gjordes, med 
inriktning på antingen grundskolan eller lärarstudenter. I SUMMON sorterades träffarna efter 
relevans och upp till de 200 första resultaten blev tillgängliga, varför endast 200 titlar 
granskades efter sökningarna med de engelska söktermerna i SUMMON. I LIBRIS och DiVA 
var antalet träffar färre och sökningarna utgick från att försöka hitta den tillgängliga litteraturen 
som berörde ämnesområdet i stort.  
 
Sökorden var delvis bestämda på förhand, men utvecklades även i viss mån då arbetet pågick. 
De initiala sökorden hämtades från den litteratur som lästs inför bakgrunden: math anxiety, det 
huvudsakliga begrepp för denna studie; primary/elementary, för att hitta litteratur relevant för 
studiens ena fokusgrupp; preservice, för att hitta litteratur relevant för studiens andra 
fokusgrupp. Från början användes enbart den kortare engelska termen math anxiety, men då 
många studier använde hela ordet mathematics anxiety, inkluderades även detta i sökningarna. 
Båda termerna visade sig dock generera liknande resultat, varför det inte bedömdes nödvändigt 
med ytterligare en sökning i SUMMON, som var den sista sökmotorn som användes, med ordet 
math. En annan sökterm som tillkom under studiens gång var ”mathematics education AND 
mathematics anxiety”, vilken dök upp som förslag i databasen ERIC. Det förslaget bedömdes 
som intressant och togs med för att hitta litteratur relaterad till lärarutbildningen. Efter att ha 
sökt i ERIC och sedan påbörjat sökningen med den andra söktermen i SUMMON började 
många av titlarna kännas bekanta, varför det bedömdes vara tillräckligt att endast göra två 
sökningar på engelska i SUMMON. 
 
4.3.4 Urvalsprocess 
 
Sökningarna följdes upp av en genomgång av titlarna, där de som bedömdes som relevanta för 
studien sparades för vidare läsning. Därefter lästes sammanfattningarna (abstract) på den 
utvalda litteraturen för att ytterligare bedöma dess relevans i förhållande till studiens syfte och 
frågeställningar. De artiklar eller avhandlingar som var relevanta lästes därefter i sin helhet och 
ett slutligt urval för vilken litteratur som skulle ingå i studien gjordes. De titlar som sorterades 
bort efter läsning av abstract valdes bort antingen för att de hade fel fokusgrupp (till exempel 
äldre elever), inte innehöll förslag på frågan om hur math anxiety kan förebyggas, och ej heller 
handlade om lärarstudenter. Alla sökningar dokumenterades och presenteras i tabellform nedan. 
Tabellerna visar vilka sökord som användes vid sökningar i de olika databaserna och hur många 
träffar sökningarna genererade. Utöver detta redovisas hur många av träffarna som valdes ut 
som intressanta efter läsning av titel, därefter utifrån läsning av abstract och slutligen efter 
genomläsning av artikeln i sin helhet. 
 
 
Tabell 1. Sökning i ERIC ProQuest. 
 

Sökord Antal träffar  Urval utifrån 
titel 

Urval utifrån 
abstract 

Urval efter 
läsning 
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math anxiety 153 20 9 3 
mathematics education AND mathematics 
anxiety 

59 7 2 0 

mathematics AND anxiety AND primary 
school 

40 6 3 0 

mathematics AND anxiety AND 
elementary school 

117 17 8 2 

mathematics AND anxiety AND preservice 69 6 2 0 
 
 
Tabell 2. Sökning i SUMMON@Dalarna. 
 

Sökord Antal träffar  Urval utifrån 
titel 

Urval utifrån 
abstract 

Urval efter 
läsning 

mathematics AND anxiety AND 
elementary 

42851 13 6 1 

mathematics AND anxiety AND primary 71452 8 3 0 

matematik AND ångest  62 1 0 0 
matematikångest 1 0 - - 

 
Tabell 3. Sökning I DiVA Portal. 
 

Sökord Antal träffar  Urval utifrån 
titel 

Urval utifrån 
abstract 

Urval efter 
läsning 

matematikångest 6 0 - - 

matematik ångest 11 0 - - 

mathematics anxiety 47 1 1 0 

math anxiety  10 1 0 - 

 
Tabell 4. Sökning i LIBRIS. 
 

Sökord Antal träffar  Urval utifrån 
titel 

Urval utifrån 
abstract 

Urval efter 
läsning 

math* anxiety3 94 1 0 - 

matematik ångest 1 0 - - 

matematikångest 0 - - - 

 
4.4 Sökresultat 
 
Vid avslutad sökprocess och läsning av utvalda artiklar återstod 6 artiklar av intresse för denna 
studie. Dessa artiklar presenteras i detta avsnitt. Här beskrivs även kvalitetsgranskningen, samt 
analysen av artiklarnas innehåll.  
                                                           
1 Av dessa har endast titeln till de första 200 träffarna, sorterade efter relevans, lästs. 
2 Se föregående not. 
3 Trunkering, sökord med tillagd asterisk, ger resultat som innefattar alla ord med samma ordstam (math* innefattar 
således även mathematics) 
4 Borträknat träffar på böcker eller bokkapitel som var betydligt fler. 
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4.4.1 Presentation av utvald litteratur 
 
I tabell 5 redovisas den litteratur som tagits med i denna studie. Samtliga artiklar är publicerade 
i vetenskapliga tidskrifter och har granskats av peer review. Alla artiklar är publicerade på 
engelska, men studierna är genomförda i olika länder och tidskrifterna som publicerat artiklarna 
har också viss geografisk spridning. Tidskrifternas inriktning varierar mellan områdena 
matematikutbildning, utbildning, samt kognitionsvetenskap och psykologi. Den forskning som 
presenteras i artiklarna beskriver resultat från empiriska studier där varierande metoder 
används, antingen kvantitativ eller en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod. Ett 
exempel på blandad metod som förekommit är då forskarna samlat in data från en större grupp 
individer, via till exempel formulär, och sedan valt ut en mindre del av gruppen som genomgått 
kvalitativa intervjuer.  
 
Tabell 5. Presentation av vald litteratur 
 
 Författare År  Titel Publicering Land (där 

tidskriften 
publicerats) 

Land (där 
studien 
utförts) 

Typ av studie 

1 Allen, M. & 
Vallée-
Tourangeau, F.  
 

2015 Interactivity 
defuses the 
impact of 
mathematics 
anxiety in 
primary school 
children.  
 

International 
journal of 
science and 
mathematics 
education.  
 

Taiwan Irland Kvantitativ 

2 Bekdemir, M.  2010 The pre-service 
teachers’ 
mathematics 
anxiety related 
to depth of 
negative 
experiences in 
mathematics 
classroom while 
they were 
students. 

Educational 
studies in 
mathematics 

Nederländer
na 

Turkiet Kvalitativ och 
kvantitativ 

3 Gresham, G.  2009 An examination 
of mathematics 
teacher efficacy 
and 
mathematics 
anxiety in 
elementary pre-
service teachers.  

Journal of 
classroom 
interaction 

USA USA Kvalitativ och 
kvantitativ 

4 Jameson, M.M.  2014 Contextual 
factors related to 
math anxiety in 
second-grade 
children, 

The journal 
of 
experimental 
education 

USA USA Kvantitativ 

5 Ramirez, G., 
Gunderson, E. 
A., Levine, S. 
C., & Beilock, 
S. L.  

2013 Math anxiety, 
working 
memory, and 
math 
achievement in 
early 

Journal of 
Cognition 
and 
Development 

USA USA Kvantitativ  
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elementary 
school. 

6 Sloan, T.R.  2010 A quantitative 
and qualitative 
study of math 
anxiety among 
preservice 
teachers 

The 
educational 
forum 

USA USA Kvalitativ och 
kvantitativ 

 
4.4.2 Litteraturens kvalitet 
 
Alla studier som ingår i denna litteraturstudie uppfyller vissa kvalitetskriterier. De har samtliga: 
ett tydligt syfte, en beskrivning av metod och analys, och resultaten kan bedömas vara reliabla 
samt valida.  
 
Artiklarna är i publicerade i internationellt erkända tidskrifter vilket (med ett undantag) 
bekräftats vid sökning i NSD (2017), Norsk samfunnvitenskaplig datatjeneste, ett arkiv för 
forskningsdata där vetenskapliga tidskrifters kvalitet bedöms. Undantaget gäller Journal of 
classroom interaction som inte återfanns i NSD:s databas. Tidskriften bedöms dock som 
tillförlitlig på grund av dess samarbete med universitetet i Houston samt dess erkännande av 
European science foundation (JCI, 2017).  
 
En detalj som bör poängteras är att studien av Allen och Vallée-Tourangeau (2015) gjordes på 
grundskoleelever som var något äldre än den målgrupp som var tänkt att denna studie skulle 
innefatta från början. Barnen i Allen och Vallée-Tourangeaus (2015) studie beskrivs som 
grundskoleelever (primary school) i femte eller sjätte klass, i åldrarna mellan 9-11 år, med 
medelåldern 10,1 år. Svenska elever i årskurs 1-3, som ursprungligen var denna studies 
huvudsakliga fokusgrupp, är generellt mellan 7-9 år så viss överlappning finns och bedömning 
gjordes att studien fortfarande är av intresse, särskilt då detta var den enda av de studier som 
hittades som konkret föreslog åtgärder för hur elevers math anxiety kan reduceras.   
 
4.4.3 Analys av utvald litteratur 
 
Litteraturen som ingår i denna studie har analyserats via en innehållsanalys, vilket innebär att 
de data som presenterats i den aktuella forskningen har klassificerats och placerats in i utvalda 
kategorier (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 147). Kategorierna togs fram efter att ha läst litteratur 
relaterad till ämnet inför bakgrunden, varefter dessa kategorier bedömdes kunna ge relevanta 
svar på studiens frågeställningar. 
 
Eftersom syftet till denna studie är att undersöka förekomsten av math anxiety hos 
grundskoleelever och lärarstudenter, samt huruvida det går att förebygga, är kategorierna i 
innehållsanalysen kopplade till detta.  
 
Till den första frågeställningen: Vilka faktorer påverkar förekomsten av math anxiety hos 
elever i grundskolan, och hur kan dessa förebyggas?, har följande kategorier använts: 
 

A. Faktorer som påverkar grundskoleelevers nivåer av math anxiety 
B. Åtgärder som kan reducera grundskoleelevers nivåer av math anxiety 

 
Till den andra frågeställningen: Vilka faktorer påverkar förekomsten av math anxiety hos 
lärarstudenter, och hur kan dessa förebyggas?, har följande kategorier använts: 
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C. Faktorer som påverkar lärarstudenters nivåer av math anxiety 
D. Åtgärder som kan reducera lärarstudenters nivåer av math anxiety 

 
När dessa kategorier var formulerade lästes den utvalda litteraturen noggrant en gång till, och 
de resultat som passade in i de olika kategorierna noterades. Detta sammanställdes och 
presenteras i tabell 7.  
 
Tabell 7. Innehållsanalys av utvald litteratur 
 

Artikel Relevanta resultat (kategoritillhörighet inom parantes) 
Allen, M. & Vallée-Tourangeau, F. 
(2015) Interactivity defuses the 
impact of mathematics anxiety in 
primary school children.  
 
 

• Interaktivitet i problemlösningen avlastar arbetsminnet och 
sänker nivån av math anxiety (B) 

Bekdemir, M. (2010). The pre-
service teachers’ mathematics 
anxiety related to depth of negative 
experiences in mathematics 
classroom while they were 
students.  

• Högre nivåer av math anxiety hos de som rapporterat en ”värsta 
upplevelse i matematikklassummet”. (C) 

• Lärares hotfulla bemötande, provrelaterad ångest, otillräckliga 
lärare, grupptryck, negativ inställning till matematik, 
personlighetstyp (C) 

 
Gresham, G. (2009). An 
examination of mathematics 
teacher efficacy and mathematics 
anxiety in elementary pre-service 
teachers.  

• Låg tilltro till den egna förmågan, dåliga erfarenheter från den 
egna skolgången och lärarna, dåligt stöd av föräldrarna under 
den egna skoltiden (C) 

• Kurser i matematisk metod (D) 
• Praktiskt arbete, problemlösning och verklighetsanknytna 

erfarenheter (D) 
• Fältarbete, upplevd framgång, feedback från handledare (D) 
• Möjlighet att uttrycka känslor kring matematik under 

utbildningen (D) 
Jameson, M.M. (2014). Contextual 
factors related to math anxiety in 
second-grade children. 

• Tillgång till matematiska aktiviteter i hemmet och självbild (A) 
• Självuppfattningen i förhållande till matematik främsta faktorn 

(A) 
Ramirez, G., Gunderson, E. A., 
Levine, S. C., & Beilock, S. L. 
(2013). Math anxiety, working 
memory, and math achievement in 
early elementary school. 

• Elever som har hög kapacitet i arbetsminnet påverkas mer 
negativt av math anxiety (A) 

Sloan, T.R. (2010). A quantitative 
and qualitative study of math 
anxiety among preservice teachers.  

• Praktiskt arbete i matematiken med laborativt material (D) 
• Fältarbete (D) 
• Entusiastiska lärare (D) 
• Dåligt stöd av föräldrarna under egna skoltiden (C) 
• Dålig erfarenhet från egen skolgång och lärare (C) 
• Låg tilltro till den egna förmågan, negativ inställning till 

matematikämnet (C) 
 

5 Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som framgår av den utvalda litteraturen efter genomgång 
enligt innehållsanalysen. Kategorierna för analysen är beskrivna ovan. Den litteratur som 
använts är uteslutande skriven på engelska, men redovisas här översatt till svenska. Vissa 
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uttryck redovisas även i originalspråk inom parentes för att minska risken för missförstånd vid 
översättning.  
 
I litteraturen används begreppet preservice (eller pre-service) teachers, vilket i denna studie 
översatts till lärarstudenter eller blivande lärare. Då det i litteraturen talas om elever i olika 
årskurser kan det vara svårt att översätta direkt eftersom skolsystemen skiljer sig åt mellan olika 
länder. För att lättare göra jämförelser med en svensk kontext beskrivs elevernas ålder eller 
vilket skolår de går (till exempel ”det elfte skolåret”), i beskrivningarna till studierna.    
 
5.1 Math anxiety hos grundskoleelever 
 
Här beskrivs resultaten kopplade till studiens första frågeställning: Vilka faktorer påverkar 
förekomsten av math anxiety hos elever i grundskolan, och hur kan dessa förebyggas? 
 
Först beskrivs vad den utvalda forskningen anger som påverkande faktorer för elevernas nivåer 
av math anxiety och därefter vilka åtgärder som kan göras för att reducera dessa nivåer. 
 
5.1.1 Faktorer som påverkar grundskoleelevers nivåer av math anxiety 
 
I Jamesons (2014) studie samlades data in från 91 elever i årskurs två med en medelålder på 
8,1 år, samt från 81 av barnens föräldrar. Från dessa grupper utmättes: nivå av math anxiety hos 
barnen samt hos föräldrarna; barnens självuppfattning (self-concept), dels kopplat till 
matematik och dels generellt; barnens upplevda självbild i förhållande till matematik (self-
efficacy). För att förtydliga dessa begrepp kan nämnas att självuppfattning mättes med hjälp av 
påståenden som ”jag hatar matematik”, eller ”att arbeta med matematik är enkelt för mig”, 
varvid eleverna svarade hur sant påståendet var på en femgradig skala. Självbild mättes med 
hjälp av matematikuppgifter som presenterades för eleverna, varvid eleverna fick ange på en 
elvagradig skala hur säkra de var på att de skulle kunna lösa uppgiften. Självbild kan i detta 
sammanhang även beskrivas som självförtroende inför matematik. Ytterligare ett frågeformulär 
användes för att undersöka elevernas vanor kring matematik i hemmet. Syftet med studien var 
att avgöra vilka faktorer som styrde elevernas nivåer av math anxiety. Jamesons 
forskningsresultat visar att de faktorer som var signifikanta för elevernas nivåer av math 
anxiety, ordnat efter störst signifikans var: självuppfattning (self-concept), självbild (self-
efficacy); samt tillgång till, eller frekvens av matematiska aktiviteter. Jameson menar att 
självuppfattning var den starkast bidragande faktorn till math anxiety, och att de andra 
faktorerna främst bidrog hos de elever som rapporterat flera av ovan nämnda kategorier. 
Självbilden blev endast ett problem då tillgång till matematiska aktiviteter inkluderades, vilket 
Jameson (2014, s. 532) menar möjligen kan förklaras av att de elever som har en svag självbild 
upplever matematik som hotfullt, och ju mer de utsätts för matematik, desto högre nivåer av 
math anxiety rapporteras.  
 
En annan faktor som är relevant för elevers nivå av math anxiety är arbetsminnet, enligt 
Ramirez, Gunderson, Levine och Beilock (2013). Deras studie undersökte barn i årskurs 1 med 
en genomsnittlig ålder på 7 år. Studien är interventionell till sin karaktär och mätte kvantitativt 
elevers matematiska förmåga i samband med att arbetsminnet utsattes för belastning. Data kring 
elevernas nivåer av math anxiety samlades in och därefter granskades förhållandena mellan 
arbetsminnets kapacitet, matematisk prestation, samt nivå av math anxiety. Ramirez et al. (2013 
s. 196) fann ett negativt förhållande mellan math anxiety och matematisk prestation hos de 
elever som hade ett förhållandevis stort arbetsminne. En potentiell förklaring till detta, menar 
Ramirez et al. (2013, s. 196), är att barn med större arbetsminne tenderar att använda mer 



 

15 
 

sofistikerade problemlösningsstrategier. Elever med lägre arbetsminne använder enklare 
strategier som till exempel att räkna på fingrarna vilket inte är lika kognitivt belastande. 
Kopplingen mellan math anxiety och den matematiska prestationen skulle i så fall bero på att 
den stress och oro som är kopplad till matematik främst drabbar de elever som använder 
metoder som kräver mer resurser, och således nyttjar mer arbetsminne under matematiska 
prestationer. Ramirez et al. (2013, s. 198) medger dock att det inte går att bevisa några slutsatser 
om kausala samband kring förhållandet mellan math anxiety och matematiska prestationer 
utifrån sin studie, eller förklara varför elever med stort arbetsminne drabbas av detta, men att 
sambandet återfanns var tydligt. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att elevers självuppfattning och självbild tycks spela stor 
roll för deras nivåer av math anxiety, men hur det påverkar deras prestationer kan till viss del 
styras av arbetsminnets kapacitet och vilka strategier de använder vid matematisk 
problemlösning. Även elevernas tillgång till matematiska aktiviteter är en faktor som tycks ha 
viss påverkan, då elevers ångestkänslor inför matematik får en mer framträdande roll om de 
utsätts för många sådana aktiviteter.  
 
5.1.2 Åtgärder som kan reducera grundskoleelevers nivåer av math anxiety 
 
Endast en av artiklarna som togs med i denna studie redovisar konkreta åtgärder som tycks 
reducera yngre elevers nivåer av math anxiety. Allen och Tourangeau (2015) genomförde en 
studie där syftet var att undersöka om interaktivitet som del av problemlösning kunde lindra 
effekten av math anxiety hos eleverna. Idén bakom experimentet var kopplad till forskning, likt 
den som presenterats ovan av Ramirez et al. (2013), som visar en koppling mellan arbetsminne 
och matematiska prestationer. Allen och Tourangeau (2015, s. 1556) ställde frågan om 
interaktivitet kan sänka belastningen för arbetsminnet och därigenom minska nivån av math 
anxiety. Eleverna i experimentet testades för nivå av math anxiety samt arbetsminnets kapacitet, 
varefter de fick utföra aritmetiska uppgifter upplagda på polletter (tokens) framför sig. Under 
hälften av försöken fick eleverna instruktioner om att inte röra polletterna, och den andra hälften 
uppmuntrades de att röra och flytta runt polletterna fritt (Allen och Tourangeau, 2015, s. 1557). 
Resultatet visade att interaktivitet förbättrade prestationen för eleverna och tycktes minska 
effekten av math anxiety, i synnerhet för de mer avancerade uppgifterna (Allen och 
Tourangaeu, 2015, s. 1560-1561). Allen och Tourangaeu (2015, s. 1562) konstaterar att 
eleverna med höga nivåer av math anxiety gjorde större räknefel när de inte interagerade med 
objekten, men att den korrelationen försvann under försöken med interaktion. Slutsatsen som 
dras är att interaktivitet kan lindra effekten av math anxiety hos elever i grundskolan. 
 
5.2 Math anxiety hos lärarstudenter 
 
Här beskrivs resultaten kopplade till studiens andra frågeställning: Vilka faktorer påverkar 
förekomsten av math anxiety hos lärarstudenter, och hur kan dessa förebyggas? 
 
Först beskrivs vad den utvalda forskningen anger som påverkande faktorer för 
lärarstudenternas nivåer av math anxiety och därefter vilka åtgärder som kan göras för att 
reducera dessa nivåer. 
 
5.2.1 Faktorer som påverkar lärarstudenters nivåer av math anxiety 
 
Bekdemir (2010) utförde en kvalitativ och kvantitativ studie där data samlades in från 167 
lärarstudenter i nordöstra Turkiet. Deltagarna svarade först på ett formulär avsett att utvärdera 
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deras nivåer av math anxiety, därefter uppmanades de att i skrift redogöra för: sin värsta 
matematikupplevelse, en problematisk matematisk upplevelse som ändå blev framgångsrik, 
samt förslag på hur upplevelserna kunde ha blivit mer positiva. Utöver detta gjordes 10 djupare 
intervjuer med de deltagare som rapporterat högst nivåer av math anxiety ur försöksgruppen.  
Bekdemirs (2010, s. 324) studie visade att det förekom signifikanta skillnader i nivå av math 
anxiety mellan de lärarstudenter som rapporterat en värsta upplevelse i matematikklassrummet, 
gentemot dem som ej rapporterat en sådan. Vanliga faktorer som angavs ha gett upphov till 
ångestkänslor hos lärarstudenter inför matematik var: ovänligt (hostile) bemötande från lärare, 
grupptryck, negativ inställning till matematiken, studentens personlighetstyp, svårigheter med 
innehållet samt skolan eller omgivningen. Vidare skriver Bekdemir (2010, s. 324) att resultaten 
visar att majoriteten av deltagarnas math anxiety hade orsakats av lärares beteenden och 
undervisningsmetoder i den egna skolgången. Det framgår också av studien att math anxiety 
typiskt uppstår kring gymnasieåldern (high school), mellan det nionde och elfte skolåret.  
 
I Greshams (2009) studie förekommer liknande förklaringar kring lärarstudenters beskrivningar 
av negativa upplevelser i den egna skolgången som orsak till höga nivåer av math anxiety. 10 
utvalda lärarstudenter, med högst rapporterade nivåer av math anxiety ur en urvalsgrupp på 156 
personer, intervjuades kring deras matematiska förmågor samt kopplingen mellan deras 
självbild och math anxiety. I intervjuerna kunde 9 av 10 studenter beskriva specifika 
upplevelser som skett under sin grundskoletid, vilka direkt kunde kopplas till startpunkten för 
deras känslor av ångest inför matematiken (Gresham, 2009, s. 26). Samtliga 10 intervjuade 
rapporterade negativa känslor inför matematiken. Exempel gavs på händelser hos en av 
studenternas egen skolgång, som svårigheter i skolan, föräldrar som inte kunde hjälpa till med 
läxorna, och skam över vara tvungen att fråga om hjälp och att fortfarande räkna på fingrarna 
(Gresham, 2009, s. 28).  
 
De negativa upplevelserna i den egna skolgången är ett återkommande tema vad gäller 
lärarstudenters förklaring till sina ångestkänslor inför matematiken. Sloan (2010, s. 251) 
redovisar liknande resultat ur intervjuer med amerikanska lärarstudenter med rapporterade höga 
nivåer av math anxiety. Negativa skolerfarenheter, att inte komma överens med läraren, lärare 
som dumförklarat eleven, lärare på gymnasiet (high school) som inte kunnat förklara på ett sätt 
så de förstår, arbete utan laborativt material och enbart arbete med drillar och övningar uppgavs 
som förklaringar till lärarstudenternas math anxiety och ogillande av matematik (Sloan, 2010, 
s. 251).  
  
Samtliga studier där lärarstudenter förklarar hur deras ogillande för matematiken uppstod 
innefattar till stor del negativa erfarenheter från den egna skolgången samt relationen till lärare. 
Många pekar främst på gymnasieperioden, men även grundskolan förekommer som angiven 
tidpunkt då de negativa känslorna för matematiken påbörjades.  
 
5.2.2 Åtgärder som kan reducera lärarstudenters nivåer av math anxiety 
 
I Greshams (2009) studie följdes 156 lärarstudenter då de genomgick en kurs i matematisk 
metod. Kursen skulle hjälpa studenterna att skapa förståelse för matematik, 
matematikpedagogik, utforskande arbetssätt, och barns matematiska utveckling. Kursen hade 
även det uttalade syftet att lindra studenternas math anxiety. I kursen ingick också arbete på 
fältet, där studenterna fick hålla i egna lektioner. Data samlades in kring studenternas nivåer av 
math anxiety samt självbild (self-efficacy). Insamlad data följdes upp med intervjuer av de 10 
studenter med högst nivå av math anxiety, samt de 10 studenterna med lägst nivå. Samtliga 
intervjuade uttryckte en positiv inställning till användandet av laborativt material, och menade 
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att det underlättade deras uppgifter i fältarbetet ute på skolor. Feedback efter insatser ute på 
fältet angavs också som positivt, en av studenterna med hög nivå av math anxiety angav positiv 
feedback från handledaren som en möjlighet att slippa fokusera på vad som gått fel, vilket 
förbättrade självbilden något (Gresham, 2009, s. 29). Konversationer med lärarna hjälpte ett 
flertal studenter som rapporterat höga nivåer av math anxiety, och självbilden förbättrades av 
att se på när erfarna lärare undervisade i matematik. Ett undantag beskrivs dock för en student 
som inte såg sin lärare som en förebild, utan ansåg att denne var oorganiserad, frustrerad och 
saknade ämneskunskaper (Gresham, 2009, s. 29). Gresham (2009, s. 32) drar slutsatsen att 
lärarstudenter gynnas av att få uppleva att de bemästrar delar av undervisningen, samt av att få 
observera lärare med mycket god självbild i undervisning. Dessa faktorer gynnar studenternas 
självbild, vilket är kopplat till deras nivåer av math anxiety, något som även stämmer överens 
med Jamesons (2014) slutsatser.  
 
Sloan (2010) skriver om en likartad studie där 72 lärarstudenter genomgick en metodkurs i 
matematikdidaktik för grundskolan (Teaching mathematics in the primary grades). Studien var 
både kvantitativ och kvalitativ. Data samlades in kring studenternas nivå av math anxiety, och 
de 12 studenter som rapporterat högst nivåer intervjuades sedan i den kvalitativa delen av 
studien. En av forskningsfrågorna rörde kursens påverkan på studenternas nivåer av math 
anxiety, vilka mättes före och efter kursens gång. Den andra forskningsfrågan var vilka 
specifika delar av kursen som kunde bedömas påverka nivåerna av math anxiety, och den tredje 
frågan var vilka bakomliggande faktorer som hade initierat ångestkänslorna kring matematik. 
Resultaten visade en signifikant skillnad i nivå av math anxiety till följd av deltagandet i kursen 
(Sloan, 2010, s. 246). Författaren drar slutsatsen att det är rimligt att anta att kursen i matematisk 
metod var ett effektivt sätt att lindra math anxiety. Resultatet som används för att svara på den 
andra forskningsfrågan hämtades från de kvalitativa intervjuerna. Sloan (2010, s. 247) menar 
att lärarnas metod, erfarenheten från fältarbete, kollegialt lärande (peer teaching), lärarnas 
disponerande av undervisning samt klassrumsmiljön, var faktorer som bidrog till lindring av 
ångestkänslor. Faktorer som istället höjde dessa nivåer var lärarens metoder samt kursproven. 
Lärarens metoder kunde således vara ansvariga för att både höja också sänka studenternas 
nivåer av math anxiety (Sloan, 2010, s. 248). Med undantag för två studenter tyckte de flesta 
att arbete med laborativt material dämpade deras nivåer av math anxiety. Sloan (2010, s. 254) 
drar bland annat följande slutsatser för lärarutbildning i avseende till lindring av math anxiety: 
metodkurser i matematik för blivande lärare bör vara obligatoriskt; lärarstudenter bör 
utvärderas för förekomst av math anxiety; alla lärare bör utbildas till att förstå vikten av ett 
inbjudande och tryggt klassrumsklimat; befintliga lärare samt lärarstudenter bör utbildas till att 
förstå de bakomliggande faktorerna till math anxiety.  
 
Sammanfattningsvis tycks det finnas stöd för att arbete med laborativt material gör matematiken 
mer tillgänglig för lärarstudenter, både för egen del såväl som i sin undervisning. Goda 
förebilder i lärarutbildning, stöttning och feedback gynnar lärarstudenternas självförtroende och 
lindrar således eventuell ångest. Utbildning i särskild metod gynnar de blivande lärarna och 
möjlighet att tala om sitt problematiska förhållande till matematiken kan också ha positiv effekt. 
Ett tillåtande och tryggt klassrumsklimat överlag tycks ha positiva effekter för studenter och 
elever med oro inför matematik.  
 
5.3 Resultatsammanfattning 
 
Syftet med denna litteraturstudie har varit att med hjälp av aktuell tillgänglig forskning ta reda 
vilka faktorer som påverkar förekomsten av ångest inför matematikämnet, math anxiety, samt 
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eventuellt hur denna kan förbebyggas. Fokus för studien har varit dels på elever i grundskolan, 
och dels på lärarstudenter.  
 
Forskningen visar genomgående att individers självbild och självuppfattning är viktiga 
bakomliggande faktorer som påverkar nivåerna av math anxiety hos både barn i grundskolan, 
samt hos vuxna lärarstudenter. Rapporter från lärarstudenterna visar att det ångestladdade 
förhållandet till matematikämnet oftast har sin början i den egna skolgången, och att lärarna 
och klassrumsmiljön är viktiga faktorer som påverkar detta. De lärarstudenter som rapporterat 
höga nivåer av math anxiety hänvisar till specifika händelser eller personer som påverkat dem 
under skolgången. Även hemförhållandena har viss påverkan, till exempel föräldrars oförmåga 
att hjälpa till med matematiken, eller ett stort antal matematiska aktiviteter hos elever med viss 
math anxiety vilket tycks kunna förvärra tillståndet.  
 
Åtgärder som tycks effektiva för att motverka math anxiety innefattar bland annat användandet 
av laborativt material, eller möjlighet att interagera med objekt i samband med problemlösning. 
Konkretiserande av matematiken hade positiv effekt hos både grundskoleelever såväl som för 
lärarstudenter. Möjligen finns där en koppling till arbetsminnet, om det kan avlastas med hjälp 
av ett mer konkret arbetssätt kan det eventuellt förklara en del av lindringen av ångestkänslorna. 
Arbetsminnet visade sig ha en tydlig koppling till math anxiety, i synnerhet hos individer som 
använder avancerade strategier där belastningen på arbetsminnet är större. För lärarstudenter 
visade forskningen även positiva effekter på nivåer av math anxiety om de fick gå kurser i 
matematisk metod, ha goda förebilder, utföra fältarbeten, gavs feedback och upplevde ett 
tillåtande klassrumsklimat.  

6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras den utförda studien. Först diskuteras den valda metoden och dess utfall. 
Därefter diskuteras resultatet av studien, med koppling till studiens bakgrund samt vilka 
slutsatser som kan dras av studien. Slutligen presenteras förslag på framtida forskning som kan 
addera relevant kunskap kring math anxiety.   
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Den här studien har varit en systematiskt genomförd litteraturgenomgång, där sökord och urval 
av artiklar bestämts på förhand och där processen dokumenterats steg för steg. Tillgången till 
forskning kring math anxiety var god, men den mer specifika forskningen kring 
grundskoleelever var något mindre vanligt förekommande. Litteraturen var nästan uteslutande 
på engelska, då väldigt lite vetenskapliga artiklar eller avhandlingar verkar ha skrivits kring 
ämnet på svenska. Den forskning som använts har ett varierat ursprung och innehåller studier 
gjorda i ett flertal olika länder, men med en majoritet av studierna gjorda i USA, varifrån mycket 
av den tillgängliga forskningen inom detta område utförts. Även om ingen svensk studie tagits 
med kan ändå antas att resultaten är relevanta inom en svensk kontext eftersom fenomenet tycks 
vara likartat i många länder.  
 
Studierna innehåller en mängd olika metoder och ofta nyttjades flera metoder. Detta innebär att 
resultaten som presenteras bygger på en stor mängd data utifrån de kvantitativa inslagen, samt 
mer djuplodande beskrivningar av bakomliggande faktorer hämtad från de kvalitativa 
intervjuerna.  
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Fördelarna med den använda metoden är att den medfört goda chanser att hitta tillgänglig 
aktuell forskning kring det utvalda området. Det är givetvis fortfarande möjligt att viss relevant 
forskning sorterats bort vid urvalet, till exempel om rubriken inte tydligt nog illustrerat att 
studien skulle vara relevant. Innehållsanalysen är ett effektivt sätt att sålla information och 
kategoriskt hitta relevanta delar av utvald forskning. Det underlättar för att på ett systematiskt 
sätt samla relevant information, men medför samtidigt risken att intressant forskning sållas bort 
om den faller utanför de bestämda kategorierna. Med tanke på att studien utförts inom en 
begränsad tidsram har det dock varit nödvändigt att begränsa omfattningen på innehållet och 
den valda analysmetoden har fungerat väl för detta ändamål. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
En viktig slutsats som kan dras av den forskning som presenterats i denna studie är att läraren 
har en väsentlig roll när det gäller elevers förhållande till matematikämnet. Skolverkets (2011b, 
s. 62) formulering om att matematikämnet ska: ”bidra till att eleverna utvecklar intresse för 
matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang” är en viktig 
påminnelse om den uppgift som väntar en blivande lärare. Att negativa upplevelser i den egna 
skolgången var en viktig bidragande orsak till många vuxna lärarstudenters ångestkänslor inför 
matematiken påstods av Vásquez-Colina, Gonzalez-DeHass och Furner (2014) och bekräftades 
av Bekdemir (2010), Gresham (2009) och Sloan (2010). Med kunskap om detta kan lärare 
arbeta förebyggande med ett tillåtande klassrumsklimat, där ingen elev behöver känna sig orolig 
inför att ställa frågor, där elever inte behöver känna skam över bristande kunskaper eller 
uppleva grupptryck. Det kan annars lätt bli en ond spiral där ångest inför matematiken leder till 
ett undvikande av ämnet, vilket genererar större kunskapsluckor, vilket ger mer ångest, och så 
vidare, vilket också påpekades av Ashcraft (2002) och Sjöberg (2006).  
 
En av de åtgärder som bekräftades av forskningen vad gäller lindring av grundskoleelevers 
math anxiety var ett interaktivt arbete med konkret material. Detta gynnade även 
lärarstudenterna och kan eventuellt vara till generell hjälp för individer som upplever 
ångestkänslor inom matematik. Att göra matematiken mer konkret och begriplig, samt avlasta 
arbetsminnet genom att ha fysiska objekt att se och röra vid verkar ha en ångestdämpande effekt 
och är mycket användbart i grundskolans klassrum. Att arbetsminnet är en faktor som påverkas 
av math anxiety påstods av Ashcraft (2007), vilket även bekräftades av Allen och Tourangeau 
(2015). Även Chang och Beilock (2016) nämnde arbetsminnet som en av flera faktorer som 
spelar in och påverkar elevers nivå av math anxiety. Andra faktorer de nämnde, som också till 
viss del bekräftats genom denna studies resultat var: sociala faktorer såsom lärares eller 
föräldrars inställning till matematiken, klassrumsmiljön samt stöd och förväntningar hemifrån.  
 
Trots att den forskning som tagits med i denna studie innehåller få konkreta förslag för hur math 
anxiety kan förebyggas hos elever i grundskolan kan vissa slutsatser dras och antaganden göras. 
Att lärares attityder påverkar elevernas förhållande till matematik framgår tydligt i en mängd 
studier: Chang och Beilock (2016), Bekdemir (2010), Gresham (2009) och Sloan (2010). 
Beröm, peppande och feedback fungerade för att sänka nivåerna av math anxiety hos 
lärarstudenter och det är rimligt att anta att det kan ha en liknande effekt på elever i grundskolan. 
Elevers självbild, självuppfattning samt självförtroende är viktiga delar som behöver stärkas för 
att undvika ångestkänslor inför matematikämnet. Även att observera självsäkra lärare hjälpte 
lärarstudenterna. Att vara en positiv förebild för barnen i klassrummet, som utstrålar glädje 
inför matematikämnet och som stöttar eleverna i sin väg mot kunskapen är några lärdomar som 
går att dra av denna studie. Bevisligen har lärarens attityd och beteende en effekt hos sina elever 
och att vara medveten om detta kan vara till stor hjälp i arbetet i klassrummet. Utöver att ha 
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goda förebilder inom matematiken menade Gresham (2009) att lärarstudenter gynnas av att få 
uppleva att de bemästrar delar av matematiken. Detta kan sannolikt fungera likartat för 
grundskoleelever. Då eleverna lärt sig nya begrepp och matematiska metoder och bemästrar 
dessa skulle det möjligen stärka deras självförtroende ytterligare om de fick prova på att lära ut 
detta till andra elever. Detta kan liknas vid lärarstudenternas fältarbete, vilket var en faktor som 
fungerade för att reducera nivåerna av math anxiety för den gruppen.  
 
I Sloans (2010) studie framgick att en av anledningarna till uppkomsten av math anxiety var 
lärare som inte förklarade på ett begripligt sätt, samt en undervisning bestående av uteslutande 
drillar och repetitiva övningar. Både Sloan (2010) och Gresham (2009) menade att kurser i 
matematisk metod hade positiv inverkan gällande lärarstudenternas nivåer av math anxiety. Av 
detta kan antas att undervisning i metoder är en viktig del i förebyggandet av math anxiety, 
vilket med stor sannolikhet även kan gälla för barn i grundskolan. Läraren har i så fall en viktig 
uppgift i att undervisa barnen, på ett begripligt sätt, vilka metoder som kan användas för lösning 
av de olika typer av problem och uppgifter som återfinns i grundskolans matematik. Om barnen 
lämnas åt att enskilt svara på uppgifter av rutinmässig karaktär finns risken att de går miste om 
begrepp och metoder som skulle kunna hjälpa dem att få en djupare förståelse för matematiken.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur math anxiety kan förebyggas hos blivande 
grundskollärare samt hos grundskoleelever. Resultatet gav dels förklaringar till några faktorer 
som påverkar uppkomsten till, eller nivåerna av, math anxiety hos de båda grupperna. Dessutom 
presenterades flera konkreta förslag till åtgärder i den tillgängliga forskningen, utifrån vilka 
ytterligare några slutsatser drogs. Inga av artiklarna i denna studie innehöll någon studie gjord 
i Sverige. Resultaten som redovisats kan förmodligen ändå vara intressanta för arbetet i den 
svenska skolan, på grund av hur utbrett fenomenet math anxiety tycks vara. Som blivande lärare 
är det av stort värde att vara medveten om fenomenet och det ger skäl att vara uppmärksam på 
framtida elevers inställning till matematiken. De många berättelserna om vuxna studenter som 
fått starkt negativa inställningar till matematik på grund av enskilda lärare eller specifika 
situationer i den egna skolgången förtydligar vikten av att arbeta förebyggande och ha elevers 
intresse för matematik som ett viktigt mål i yrkesrollen som lärare.  

7 Förslag till framtida forskning 

Då forskning kring math anxiety hos de yngre eleverna i grundskolan tycks vara begränsad, 
vore det intressant med fortsatt forskning hos den gruppen. Specifik forskning kring åtgärder 
som kan motverka eller förebygga uppkomsten av math anxiety hos grundskoleelever skulle 
kunna hjälpa lärare och lärarstudenter som kommer att arbeta gentemot elever i den åldern. 
 
En annan aspekt som saknas inom detta område är forskning från Sverige. Även om det 
förmodligen finns många aspekter av den internationella forskningen som går att generalisera 
skulle det ge ökat förtroende för svenska myndigheter, rektorer, huvudmän, samt lärare i 
Sverige, att ta hänsyn till svensk forskning och initiera åtgärder riktade mot just fenomenet math 
anxiety. Det kan också vara intressant att ur ett svenskt perspektiv ta reda på om det finns några 
skillnader i elevers nivåer av ångestkänslor inför matematiken som orsakas av utomstående 
faktorer som socioekonomisk status, kön, föräldrars utbildningsbakgrund, språksvårigheter, 
diagnoser eller annat.  
 
Som del av min lärarutbildning har jag den kommande uppgiften att genomföra en empirisk 
studie inom ett valt område. Detta tillfälle kan utnyttjas till att närmare undersöka just den 
svenska skolan och någon aspekt av math anxiety i Sverige. Det skulle till exempel kunna 
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innefatta en utvärdering av hur vanligt förekommande fenomenet är i de tidigare åren i 
grundskolan, eller vilka åtgärder som kan lindra eller förebygga math anxiety hos eleverna.  
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