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Abstrakt 
Denna systematiska litteraturstudie undersöker matematikängslan hos elever i de 
tidiga skolåren. Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur 
matematikängslan påverkar elever i de tidiga skolåren samt hur matematikängslan 
kan uppstå. Frågeställningar begränsar området till tidigare forskning gällande 
matematikängslan, dess orsaksfaktorer och påverkan. Med hjälp av en 
innehållsanalys kan den forskning som används i studien kartläggas via ett 
kategoriseringsschema. Resultatet visar att matematikängslan existerar hos elever i 
de tidiga skolåren. Orsaker till att elever utvecklar matematikängslan kan bero på låg 
self efficacy och påverkan från individer i deras omgivning. Vidare visar resultatet att 
matematikängslan kan påverka elevers prestation på olika sätt inom olika 
matematiska områden. Exempelvis genom ett negativt påverkat arbetsminne. 
Dessutom kan matematikängslan leda till ett undvikande av matematik, både inom 
utbildning och i vardagliga sammanhang. Slutsatsen av studien visar på ett samband 
mellan matematikängslans orsaksfaktorer och dess påverkan på elevers prestation. 
Därav bör matematikängslan uppmärksammas i de tidiga skolåren. 

Nyckelord 
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1 Inledning  
Jag skruvar på mig och försöker undvika att möta lärarens blick. Jag försöker få det 
att se ut som att jag hänger med på genomgången samtidigt som jag känner att pulsen 
ökar. Kommer jag få en fråga inför hela klassen som jag inte kan svaret på?	

Matematik är ett ämne i skolan som elever kan ha blandade känslor inför. Vissa elever 
kan uppleva att matematik är ett intressant och utforskande ämne medan andra 
upplever stress och oro. Lite stress kan leda till en hög prestation, men vad händer när 
stressen blir för hög? 	

För mycket stress inom matematik kan skapa obehagskänslor såsom nervositet och 
panik. För de elever som känner obehagskänslor inför matematik kan det innebära att 
de har matematikängslan. Det kan i sin tur innebära att elever kan uppleva låsningar 
som gör att de inte vet hur de ska ta sig vidare. Elever kan även känna att de inte vågar 
uttrycka sig under lektionerna eftersom rädslan för att svara fel kan ta över. Detta kan 
i sin tur leda till att eleverna blir tillbakadragna och tappar lusten att lära (Skolverket 
2018). 	

I kursplanen för matematik står det att “Undervisningen ska bidra till att elever 
utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i 
olika sammanhang.” (Skolverket 2019:54). Ingen elev ska behöva sitta med en klump 
i magen på grund av oro. Skolan behöver därför aktivt arbeta för ett lärandeklimat där 
matematikängslan inte förekommer hos elever. 	

För att kunna minska den negativa påverkan av matematikängslan behöver det finnas 
en medvetenhet om dess existens. Genom att skapa en förståelse för hur problemet 
uppkommer och hur det påverkar elever kan lärare aktivt arbeta för att motverka det 
i klassrummet. Varifrån kommer egentligen elevers negativa känslor inför matematik 
och vilken betydelse kan det ha för deras lärande?	

Denna studie bygger på forskning kring matematikängslan inom de tidiga skolåren. 
Eftersom vi upplever att matematikängslan är ett fenomen som inte uppmärksammas 
tidigt nog i skolans värld har vi valt att fokusera på dessa åldrar i denna studie. Då 
känslor är en viktig del i elevers skolgång anser vi att det är betydelsefullt att 
uppmärksamma matematikängslan genom vår studie, för att ängslan inte ska hindra 
inlärning. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den systematiska litteraturstudien är att undersöka om, och i så fall hur 
matematikängslan påverkar elever i de tidiga skolåren, samt hur matematikängslan 
kan uppstå. 	

• Vilka orsaksfaktorer avseende matematikängslan visar forskning? 

• Hur kan matematikängslan påverka elevers prestation i matematik enligt 
forskning?  

3 Begrepp 
Följande begrepp är relevanta för studien och definieras nedan.  

3.1 Matematikängslan 
Skolverket (2018) beskriver att begreppet matematikängslan handlar om elevers 
känslor inför matematik i olika sammanhang. I detta ingår att känna ängslan inför att 
utvärderas i matematik, utföra matematik när någon ser på och att använda matematik 
i vardagen (2018). Burns (1998) hävdar att matematikängslan kan jämföras med 
rädsla för ormar och höjder. Vidare konstateras att matematikängslan begränsar 
individer både i vardagliga situationer, vidare utbildning och arbete (1998).  

3.2 De tidiga skolåren  
Denna studie undersöker matematikängslan i de tidiga skolåren. Den berörda 
litteraturen bygger på tidigare forskning med ursprung i olika länder, vilket innebär 
att årskurserna namnges och avgränsas på olika sätt. I denna systematiska 
litteraturstudie exkluderas studier som berör årskurser högre än årskurs 6.  

3.3 Self efficacy 
Self efficacy innebär enligt Bandura (1997) tron på den egna förmågan att genomföra 
uppgifter och uppnå ett önskat mål (1997). Hwang och Nilsson (2019) översätter self 
efficacy till självtilltro, men benämner översättningen som ungefärlig. Vidare 
förklaras att individer med god självtilltro ser avancerade uppgifter som en utmaning 
istället för något som bör undvikas (2019). Då begreppets översättning endast är 
ungefärlig kommer denna studie använda sig av det engelska ordet self efficacy för 
att behålla trovärdigheten. 
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4 Metod 
I följande avsnitt redogörs för den metod som används i denna studie. Inledningsvis 
presenteras en systematisk litteraturstudie och vad som kännetecknar denna metod 
(4.1). Vidare förklaras tillvägagångssättet för datainsamlingen (4.2). Därefter 
presenteras avgränsningar (4.3) följt av analysmetod och etik (4.4). Slutligen 
presenteras en lista på utvalda artiklar (4.5).  

4.1 Systematisk litteraturstudie 
För att ta del av tidigare forskning användes en systematisk litteraturstudie som 
metod. En systematisk litteraturstudie görs genom att “[...] systematiskt söka, kritiskt 
granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller 
problemområde.” (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:31). En 
systematisk litteraturstudie bör ha tydliga kriterier och metoder vid sökning och urval, 
följt av en sökstrategi. Vidare följer en presentation av utvalda artiklar och slutligen 
en metaanalys. Denna metod är användbar för att få svar på studiens frågeställningar. 
En systematisk litteraturstudie strävar efter att identifiera forskning inom ett givet 
område, i detta fall matematikängslan (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013).  

4.2 Sökprocess  
För att granska forskningsfältet har databasen Education Resources Information 
Center (ERIC) använts. ERIC behandlar artiklar med fokus på pedagogik och 
psykologi (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Sökningar har gjorts med 
olika sökord och avgränsningar för att få fram relevant forskning.  

4.2.1 Sökning i databasen ERIC  
Första sökningen i databasen ERIC gjordes med sökordet mathematics anxiety då 
syftet med denna studie är att undersöka matematikängslan. Sökningen gav 1235 
resultat. Sökningen avgränsades med peer-reviewed, vilket innebär att artiklarna har 
blivit kritiskt granskade före publicering (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013). Detta gav 702 resultat. För att ytterligare avgränsa markerades elementary 
education och primary education då de är mest relevanta för denna studie. Detta ledde 
till 96 artiklar. Då resultaten fortfarande var många gjordes istället en ny sökning med 
fler sökord.  

I den andra sökningen i ERIC användes sökorden mathematics anxiety AND 
performance eftersom syftet med studien är att undersöka hur matematikängslan kan 
påverka elevers prestation. Sökningen gav 228 resultat. Därefter avgränsades 
sökningen med peer-reviewed, elementary education och primary education som gav 
27 resultat. Vidare avgränsades sökningen med scholarly journals för att få fram 
vetenskapliga artiklar, vilket gav 25 resultat. Slutligen avgränsades sökningen till 
forskning från de senaste tio åren och därför markerades åren 2009-2019, vilket ledde 
till 22 resultat. Samtliga titlar och abstrakt lästes och därefter valdes sju vetenskapliga 
artiklar ut som relevanta för denna studies syfte och frågeställningar.  

I en tredje sökning i ERIC användes mathematics anxiety AND school students som 
sökord för att få fram resultat som berör elevers matematikängslan. Detta gav 577 
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resultat. Vidare avgränsades sökningen med peer-reviewed och scholarly journals, 
vilket gav 294 resultat. Därefter markerades elementary education och primary 
education, vilket gav 84 resultat. Till sist avgränsades årtalen med 2009-2019 som 
ledde till 69 resultat. Då denna sökning gav ett stort antal artiklar så valdes de 25 
första artiklarna ut för att läsa titel och abstrakt, varav en vetenskaplig artikel valdes 
ut som lämplig utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

I den fjärde sökning i ERIC användes mathematics anxiety AND mathematics 
education som sökord, vilket gav 1119 resultat. Vidare avgränsades sökningen med 
peer-reviewed, scholarly journals, elementary education, primary education samt 
årtal 2009-2019, vilket resulterade i 75 sökträffar. Därefter lästes titel och abstrakt på 
de 25 första artiklarna varav två artiklar valdes ut med relevans för studiens syfte och 
frågeställningar.  

I en sista sökning i ERIC användes mathematics anxiety AND young children 
tillsammans med avgränsingarna peer-reviewed, scholarly journals, elementary 
education och primary education. Denna sökning gav 9 resultat. Samtliga titlar och 
abstrakt lästes varav en artikel valdes ut utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Eftersom artikeln “Investigating Rural Pre-Service Teachers' Mathematics Anxiety 
Using the Revised Mathematics Anxiety Scale (RMARS)” av Wilson (2013) inte 
fanns tillgänglig i fulltext via ERIC, gjordes en sökning i Google Scholar för att 
kontrollera om artikeln var tillgänglig där. Artikelns titel användes som sökord vilket 
gav önskat resultat och artikeln kunde därför användas. 

4.3 Avgränsningar och urval  
I följande avsnitt presenteras de avgränsningar (4.3.1) som användes vid sökningarna 
samt urval (4.3.2).  

4.3.1 Avgränsningar  
Inkluderingskriterier i denna studie har varit att samtliga artiklar som valts ut är peer-
reviewed, för att öka studiens tillförlitlighet. Ytterligare ett inkluderingskriterium har 
varit att artiklarna ska ha publicerats under de senaste tio åren (2009-2019), då en 
systematisk litteraturstudie bör behandla aktuell forskning (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström 2013). Såväl artiklar som utgår från matematikängslan utifrån 
ett lärarperspektiv som elevperspektiv har inkluderats i studien.  

I studien har exluderingskriterier omfattat de artiklar som huvudsakligen inte 
fokuserar på begreppet matematikängslan. Även artiklar som berör åldersgrupper 
med liten eller ingen relevans för studien har exkluderats. I denna systematiska 
litteraturstudie är det elever i de tidiga skolåren som är av relevans. Sökningarna 
resulterade även i artiklar med fokus på ängslan i andra ämnen. Dessa artiklar har 
exkluderats då denna studie undersöker ängslan i matematikämnet.  

4.3.2 Urval 
Resultaten från sökningarna har granskats och övervägts genom att läsa titel och 
abstrakt, för att se om de är relevanta för frågeställningarna. Vid granskning av titel 
och abstrakt exkluderades 70 artiklar då de inte uppfyllde de ovan nämnda 
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inkluderingskriterier (4.3.1) för denna studie. Totalt har elva artiklar valts ut för 
studien. Utvalda artiklar har sedan fyllts in i ett sökschema (se bilaga 1).  

4.4 Analysmetod och etik 
I detta avsnitt redogörs för vad som kännetecknar en innehållsanalys (4.4.1) samt 
etiska aspekter (4.4.2).   

4.4.1 Innehållsanalys 
I en systematisk litteraturstudie behandlas tidigare forskning. För att få en överblick 
över den insamlade forskningen behövs en hållbar metod, i detta fall har 
innehållsanalys valts. Detta är en lämplig analysmetod då den ger en omfattande 
förståelse av den existerande forskningen (Boréus & Kohl 2018). Innehållsanalys 
innebär att data klassificeras för att enklare hitta likheter, skillnader och mönster 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). För att få svar på frågeställningarna 
behöver textinnehållet brytas ner och kategoriseras (Boréus & Kohl 2018). I studien 
görs detta genom frågor som tagits fram som stöd vid läsning. Detta klassificeras 
sedan i ett kategoriseringsschema (se bilaga 2). Vid arbetet med artiklarna har 
följande frågor ställts: 

• Beskrivs det vilka underliggande faktorer som kan orsaka matematikängslan 
hos elever?  

• Beskrivs det hur matematikängslan kan påverka elevers prestation? 

• Är elever eller lärare i fokus?  

• Används en skala för att mäta matematikängslan?  

• Finns det en vetenskaplig teori?  

4.4.2 Etiska aspekter  
Denna studie förhåller sig till “god forskningssed” genom att sträva efter att tala 
sanning om forskningen och medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för 
studien (Vetenskapsrådet 2017). Ytterligare en princip är att studien strävar efter att 
upprätthålla intern koherens, vilket innebär att studiens alla delar ska hänga samman 
(Allwood & Eriksson 2017). Samtliga artiklar som används i studien är peer-reviewed 
vilket innebär att de är vetenskapligt granskade och leder till ett mer tillförlitligt 
resultat. Således förutsätts att artiklarna är utformade utifrån etiska riktlinjer.   

4.5 Lista på utvalda artiklar 
Nedan följer en tabell som visar de elva utvalda artiklarna för denna studie samt en 
kort beskrivning. 

 
Titel Författare År  Sammanfattning   Land 
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Mathematics anxiety 
in young children: 
Concurrent and 
longitudinal 
associations with 
mathematical 
performance 

Vukovic, R.K., 
Kieffer, M.J., 
Bailey, S.P. & 
Harari, R.R.  

 
2013 

En studie om hur 
matematikängslan 
relaterar till prestation 
i matematik. 

USA 

Math Anxiety and 
Math Performance 
in Children: The 
Mediating Roles of 
Working Memory 
and Math Self-
Concept 

Justicia-Galiano, 
M.J., Martín-
Puga, M.E., 
Linares, R. & 
Pelegrina, S. 

 
2017 

Studien undersöker de 
bakomliggande 
faktorerna till 
sambandet mellan 
matematikängslan och 
prestation i 
matematik.  

Spanien  

The Influence of 
Experiencing 
Success in Math on 
Math Anxiety, 
Perceived Math 
Competence, and 
Math Performance 
  

Jansen, B.R.J., 
Louwerse, J., 
Straatemeier, M., 
Van, d.V., 
Klinkenberg, S. & 
Van, d.M. 

 
2013 

I studien undersöktes 
det om barn skulle 
uppleva mindre 
matematikängslan om 
de fick uppleva högre 
framgång i 
matematik.  

Nederländerna 

Math Anxiety and 
Math Ability in 
Early Primary 
School Years 
  
  

Krinzinger, H., 
Kaufmann, L. & 
Willmes, K. 

 
2009 

En studie om 
orsakssambanden 
mellan 
beräkningsförmåga 
och matematikängslan 
i de tidiga skolåren. 

Tyskland 

Reciprocal Relations 
among Motivational 
Frameworks, Math 
Anxiety, and Math 
Achievement in 
Early Elementary 
School 

Gunderson, E.A., 
Park, D., 
Maloney, E.A., 
Beilock, S.L. & 
Levine, S.C. 

2018 En studie om hur 
attityd och prestation i 
matematik i de tidiga 
skolåren kan sätta spår 
på elevers bana i 
matematik.  

USA 

Math Anxiety and Its 
Relationship with 
Basic Arithmetic 
Skills among 
Primary School 
Children 

Sorvo, R., 
Koponen, T., 
Viholainen, H., 
Aro, T., 
Räikkönen, E., 
Peura, P., 
Dowker, A. & 
Aro, M. 

2017 Studien syftar till att 
undersöka 
förekomsten av 
matematikängslan och 
dess relation till 
matematiska 
färdigheter hos elever, 
med fokus på 
misslyckande i 
matematik och ångest 
i matematiska 
situationer.  

Finland 



 
 

 7 
 

Contextual Factors 
Related to Math 
Anxiety in Second-
Grade Children 

Jameson, M.M. 2014 Syftet med studien är 
att öka förståelsen om 
matematikängslan och 
hur det påverkar 
elever.  

USA 

Enhancing Self-
Efficacy of 
Elementary School 
Students to Learn 
Mathematics 

Katz, S. 2015 En studie om hur 
elevers self efficacy i 
matematik påverkar 
deras lärande. 

Israel 

Investigating Rural 
Pre-Service 
Teachers' 
Mathematics Anxiety 
Using the Revised 
Mathematics Anxiety 
Scale (RMARS) 

Wilson, S. 2013 Studien belyser 
matematikängslan hos 
lågstadielärare och 
dess negativa 
påverkan.  

Australien 

Addressing Adult 
Innumeracy via an 
Interventionist 
Approach to 
Mathematics 
Aversion in Pre-
Service Primary 
Teachers 

Klinger, C.M. 2011 En studie om hur 
lärares inställning till 
matematik tas med in i 
klassrummet och 
speglas av på elever.  

Australien 

Mathematics 
Anxiety in Young 
Children: An 
Exploratory Study 

Harari, R.R., 
Vukovic, R.K. & 
Bailey, S.P. 

2013 Syftet med studien är 
att utöka kunskapen 
om matematikängslan 
genom att undersöka 
nivån av 
matematikängslan hos 
elever i en årskurs 1.  

USA 
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5 Resultat och Analys 
I följande avsnitt presenteras resultat och analys. Utifrån noggrann granskning av elva 
artiklar, som undersökt matematikängslan, presenteras en teoretisk granskning och 
ramverk (5.1). Därefter presenteras resultatet av frågeställningen “Vilka 
orsaksfaktorer avseende matematikängslan visar forskning?”  (5.2). Vidare 
presenteras resultatet av frågeställningen “Hur kan matematikängslan påverka elevers 
prestation i matematik enligt forskning?” (5.3). Resultatet presenteras i teman som 
tagits fram utifrån kategoriseringsschemat (se bilaga 2). Avsnittet avslutas med ett 
samband mellan de båda frågeställningarna (5.4).  

5.1 Teoretisk granskning och ramverk  
I detta avsnitt redogörs resultatet av den teoretiska granskningen av artiklarna (5.1.1) 
samt ramverk (5.1.2). 

5.1.1 Resultat av teoretisk granskning  
Behaviorism är en teori som kan knytas an till tre av de utvalda artiklarna (Harari, 
Vukovic & Bailey 2013; Sorvo et al. 2017; Krinzinger, Kaufmann & Willmes 2009). 
Säljös (2017) tolkning av teorin är att beteende studeras. Detta görs genom att det 
studeras hur individer utlöser respons på stimulus. Det observeras även hur känslor 
och betingning samspelar (2017). I artikeln “Math anxiety and math ability in early 
primary school years” nämner författarna att ängslan är respons på stimuli vilket i 
detta fall är en negativ upplevelse i matematik (Krinzinger, Kaufmann & Willmes 
2009). 

En del artiklar kunde kopplas till den socialkognitiva teorin (Justicia-Galiano, Martín-
Puga, Linares & Pelegrina 2017; Katz 2015; Jameson 2014). Den socialkognitiva 
teorin beskriver att individens handlingar drivs av tre ömsesidiga faktorer som 
interagerar med varandra. Dessa faktorer är individuella-, beteende- och miljöfaktorer 
(Bandura 1986). Jameson (2014) använder den socialkognitiva teorin i “Contextual 
factors related to math anxiety in second-grade children” för att förstå hur och varför 
matematikängslan utvecklas hos elever (2014). Self efficacy är ett centralt begrepp 
inom den socialkognitiva teorin (Hwang & Nilsson 2019). Katz (2015) och Justicia-
Galiano et al. (2017) använder begreppet self efficacy för att undersöka samband 
mellan matematikängslan och individers syn på den egna förmågan inom matematik 
(2015; 2017).  

En del forskare verkar anta ett sociokulturellt perspektiv då de undersöker hur lärares 
känslor inför matematik uttrycker sig i klassrummet och förs vidare till eleverna 
(Wilson 2013; Klinger 2011; Vukovic, Kieffer, Bailey & Harari 2013). Det 
sociokulturella perspektivet menar Hwang och Nilsson (2019) utgår från Vygotskijs 
tankar om att barns utveckling är ett resultat av den sociala kontext de befinner sig i, 
exempelvis det sociala samspelet med lärare (2019). Klinger (2011) uttrycker att om 
lärare med matematikängslan låter sig definieras av sin negativa attityd mot 
matematik och accepterar den som ett karaktärsdrag, kan deras ängslan ges uttryck i 
klassrum och påverka elever negativt (2011).  
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5.1.2 Ramverk 
I flertalet av de utvalda artiklarna används olika frågeformulär som redskap för att 
mäta matematikängslan (Vukovic et al. 2013; Justicia-Galiano et al. 2017; Jansen et 
al. 2013; Krinzinger, Kaufmann & Willmes 2009; Gunderson, Park, Maloney, 
Beilock & Levine 2018; Sorvo et. 2013; Jameson 2014; Wilson 2013; Klinger 2011; 
Harari, Vukovic & Bailey 2013). Frågeformulären innehåller frågor som Hur mycket 
tycker du om matematik? Hur orolig är du när du har problem med…? Dessa 
frågeformulär bygger på Mathematics Anxiety Rating Scale (MARS) som är ett 
frågeformulär där vuxna individers matematikängslan mäts på en femsiffrig skala 
(Krinzinger, Kaufmann & Willmes 2009). Utifrån MARS har ett flertal frågeformulär 
där matematikängslan mäts utvecklats. Exempel på detta är Abbreviated Mathematics 
Anxiety Scale (AMAS) och Mathematics Anxiety Questionnaire (MAQ). I artikeln 
“Math anxiety and math performance in children: The mediating roles of working 
memory and math self‐concept” har frågeformuläret AMAS använts som 
mätinstrument, då de anser att den är mer utförlig än MARS (Justicia-Galiano et al. 
2017). I artikeln “Math Anxiety and Math Ability in Early Primary School Years” 
använder de sig av frågeformuläret MAQ som mätinstrument då de anser att den är 
mer anpassad till barn (Krinzinger, Kaufmann & Willmes 2009). En kritisk aspekt 
med detta ramverk är enligt Sorvo et al. (2017) att barn har benägenhet att överdriva 
sina svar på skalan, vilket gör att resultaten kan bli missvisande (2017).  

5.2 Orsaksfaktorer  
I följande avsnitt redovisas resultatet utifrån frågeställningen “Vilka orsaksfaktorer 
avseende matematikängslan visar forskning?”. Den valda forskningen har belyst ett 
antal faktorer som kan bidra till att elever utvecklar olika nivåer av matematikängslan. 
Dessa faktorer presenteras nedan i teman som utformats utifrån denna systematiska 
litteraturstudiens utvalda artiklar.  

5.2.1 Self efficacy 
Katz (2015) beskriver i sin studie att den mest dominanta negativa känslan som elever 
upplever inom matematik är ängslan. Katz studie syftade till att öka self efficacy hos 
elever i årskurs 6. Detta gjordes genom intervjuer, observationer och anteckningar, 
där eleverna fick lära sig att reflektera över sitt eget tänkande. Eleverna fick delmål 
att arbeta med, till exempel att räcka upp handen en gång under varje 
matematiklektion, som de sedan skulle checka av. Efter elevernas arbete med att öka 
self efficacy visade resultatet att nivåerna av matematikängslan hade minskat. Låg 
self efficacy bidrar ofta till en högre nivå av matematikängslan medan hög self 
efficacy bidrar till låg matematikängslan. En vidare aspekt som Katz belyser är att 
lärare behöver vara medvetna om elevers self efficacy och aktivt arbeta för att öka 
tron på deras egen förmåga. Detta är viktigt eftersom när elever tror sig veta sin 
förmåga, kan uppfattningen om förmågan vara svår att förändra (2015). Likt Katz 
(2015) uttrycker Jameson (2014) att hög self efficacy leder till låg nivå av 
matematikängslan. Däremot menar Jameson att en individs self efficacy endast är en 
orsaksfaktor när miljö adderas till kontexten (2014).  
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5.2.2 Lärares roll 
Elever i de tidiga skolåren är starkt påverkade av sina lärare och vårdnadshavares 
känslor inför matematik (Krinzinger, Kaufmann & Willmes 2009). Harari, Vukovic 
och Bailey (2013) beskriver att en del forskning visar att elever inte har 
matematikängslan när de börjar skolan men att det utvecklas under skolgången. Detta 
visar att skolan har en viktig roll i att främja elevers känslor inför matematik. Ett stort 
ansvar landar i lärares förhållningssätt gentemot elever. Detta eftersom elever kan 
utveckla matematikängslan om de upplever att läraren är orättvis eller ger negativ 
feedback (2013). Även Katz (2015) tar upp lärarens roll som en orsaksfaktor till 
matematikängslan. Författaren belyser att lärarens bristande förmåga att ta hänsyn till 
varje elevs behov kan vara en orsak till matematikängslan. Vidare innebär det att 
lärare som har höga förväntningar och arbetar för ett klassrumsklimat där elever får 
känna sig kapabla bidrar till minskad nivå av matematikängslan (2015). I forskningen 
upptäcktes andra aspekter av samband mellan elevers matematikängslan och lärares 
förhållningssätt. Elever med matematikängslan kan vara rädda för att svara på frågor 
i klassrummet eftersom de riskerar att svara fel och bli bortgjorda inför 
klasskamraterna. Likaså kan elever uppleva att det känns jobbigt att bli bedömd av 
lärare (Justicia-Galiano et al. 2017; Sorvo et al. 2017; Harari, Vukovic & Bailey 2013; 
Gunderson et al. 2018).  

Forskning visar på att ett stort antal lärarstudenter med inriktning mot de tidiga 
skolåren har negativ inställning till matematik på grund av låg self efficacy och 
matematikängslan (Klinger 2011). Om lärare känner motvilja och ängsla inför 
matematik kan det oavsiktligt föras över till elever och påverka dem negativt (Wilson 
2013). Om lärare accepterar sin negativa inställning till matematik och låter den bli 
en del av sin identitet är risken stor att detta tas med in i klassrummet, vilket kan 
påverka elevers inställning (Klinger 2011). Lärare med matematikängslan har låg self 
efficacy i att lära ut matematik till elever. De upplever svårigheter med att anpassa 
språket till elevers behov, vilket hindrar dem att lära ut matematik som stärker elever 
(Wilson 2013; Klinger 2011). Klinger (2011) beskriver att en lärare påverkar ungefär 
500 elever under sitt arbetsliv. Detta innebär att ungefär 500 elever kan få en negativ 
bild av matematik om läraren har haft det. Vidare menar författaren att det första 
steget för att förhindra matematikängslan är att ändra inställningen till matematik hos 
lärarstudenter med inriktning mot de tidiga skolåren (2011).  

5.2.3 Vårdnadshavares inställning 
Som tidigare nämnt i avsnitt 5.2.2 är elever i de tidiga skolåren influerade av 
vårdnadshavares inställning till matematik (Krinzinger, Kaufmann & Willmes 2009). 
Samtidigt som Harari, Vukovic och Bailey (2013) beskriver att matematikängslan kan 
skapas i skolan så visar resultatet av deras studie att elever kan känna ängslan inför 
matematik redan innan de börjar skolan. En anledning till detta kan, enligt författarna, 
vara att vårdnadshavare har påverkat sina barn på ett negativt sätt (2013). Även 
Jameson (2014) poängterar att vårdnadshavares inställning till matematik påverkar 
barns self efficacy och matematikängslan (2014). Krinzinger, Kaufmann och Willmes 
(2009) antyder att vårdnadshavares orimligt höga förväntningar på barn kan 
missgynna barnens känslor inför matematik (2009).   
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5.3 Matematikängslans påverkan på prestation 
I följande avsnitt redovisas resultatet utifrån frågeställningen “Hur kan 
matematikängslan påverka elevers prestation i matematik enligt forskning?”.  Utifrån 
den aktuella forskningen har teman utformats efter den påverkan som 
matematikängslan kan ha på elevers prestation. Dessa teman presenteras nedan.  

5.3.1 Matematikängslan i de tidiga skolåren 
Matematikängslan är ett tämligen outforskat område i de tidiga skolåren trots att 
forskning visar att det existerar (Jameson 2013; Harari, Vukovic & Bailey 2013; 
Krinzinger, Kaufmann & Willmes 2009; Vukovic et al. 2013; Justicia-Galiano et al. 
2017; Gunderson et al. 2018; Sorvo et al. 2017). Vukovic et al. (2013) skriver att 
existerande forskning visar varierande resultat på utsträckningen av 
matematikängslan (2013). Justicia-Galiano et al. (2017) uttrycker att 
matematikängslan och dess negativa effekter förekommer i de tidiga skolåren, dock 
inte i samma omfång som hos äldre individer (2017). Orsaken kan vara brist på 
forskning inom matematikängslan i de tidiga skolåren (Justicia-Galiano et al. 2017; 
Harari, Vukovic & Bailey 2013). Gunderson et al. (2018) reflekterar om elever i de 
tidiga skolåren är omedvetna om att prestationen bedöms och därav inte påverkas av 
ängslan. Vidare diskuteras att lärare bör vara uppmärksamma redan i de tidiga 
skolåren för att förhindra att elever utvecklar matematikängslan (2018).  

5.3.2 Arbetsminne  
Elever med matematikängslan kan prestera lägre än elever som inte har 
matematikängslan (Jansen et al. 2013; Justicia-Galiano et al. 2013; Krinzinger, 
Kaufmann & Willmes 2009; Vukovic et al. 2013). Enligt Jansen et al. (2013) presterar 
elever med matematikängslan lägre då arbetsminnet inte kan användas till fullo 
eftersom oron som infinner sig hos individen tar över tänkandet (2013). De 
oroväckande tankarna distraherar individen, vilket gör att arbetsminnet inte kan 
utnyttjas och prestationen blir lägre (Justicia-Galiano et al. 2017). Likaså beskriver 
Krinzinger, Kaufmann och Willmes (2009) att ett oroande tankesätt är svårt att bli av 
med och tar över arbetsminnet. Ett stort antal individer med matematikängslan har 
lägre kapacitet av arbetsminne, vilket tyder på ett samband mellan matematikängslan 
och arbetsminne (2009). Vukovic et al. (2013) nämner att elever som förlitar sig på 
sitt arbetsminne för att lösa uppgifter i matematik presterar lägre under press, då 
ängslan och oroväckande tankar ökar under stressfulla situationer (2013).  

5.3.3 Påverkan på olika matematikområden 
Forskning visar att matematikängslan kan visa sig på olika sätt inom matematiska 
områden (Vukovic et al. 2013; Justicia-Galiano et al. 2017; Harari, Vukovic & Bailey 
2013; Krinzinger, Kaufmann & Willmes 2009). Vukovic et al. (2013) kom fram till 
resultatet att räkneförmågan och att kunna använda sig av hållbara strategier är de 
faktorer som påverkas mest negativt av matematikängslan (2013). Även Justicia-
Galiano et al. (2017) kopplar matematikängslan till en sämre prestation inom den 
grundläggande matematiken, men belyser att problemlösningsförmågan är det 
område som främst påverkas negativt (2017). Harari, Vukovic och Bailey (2013) kom 
i sin studie fram till att självförtroendet inom räkneförmåga är mest utsatt (2013). 
Sorvo et al. (2017) undersökte om ett samband mellan matematikängslan och 
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matematiskt flyt existerar, vilket det visade sig göra (2017). Däremot fann Krinzinger, 
Kaufmann och Willmes (2009) inga bevis på detta samband i deras studie (2009). 
Matematikängslan påverkar inte prestationen i geometri, vilket kan bero på att elever 
i de tidiga skolåren inte tänker på att geometriska figurer tillhör matematik. Därav 
minskar risken att elever upplever ängslan inom geometri (Vukovic et al. 2013).  

5.3.4 Undvikande av matematik 
Att matematikängslan leder till undvikande av matematik är en effekt som beskrivs i 
flertalet av artiklarna (Justicia-Galiano et al. 2017; Jansen et al. 2013; Harari, Vukovic 
& Bailey 2013; Katz 2015; Wilson 2013; Jameson 2014). Justicia-Galiano et al. 
(2017) förklarar att elever som har matematikängslan tenderar att ta avstånd från 
matematik och är mindre engagerade. Anledningen till detta är att elever med 
matematikängslan saknar tro på sin egen förmåga, vilket leder till att de inte ser något 
syfte att anstränga sig (2017). Matematikängslan leder även till att elever skyndar 
igenom uppgifterna för att de upplever situationen som stressfull (Jansen et al. 2013). 
Matematikängslan kan bidra till att elever är mindre delaktiga i klassrummet, att 
glädjen i matematik försvinner och att elever inte förstår syftet att lära sig matematik 
(Harari, Vukovic & Bailey 2013). Elever som tvekar på sin förmåga i matematik tar 
avstånd från ämnet eftersom de kan ta det personligt när de inte lyckas med svåra 
uppgifter. Dessa individer fokuserar på hinder som medföljer svåra uppgifter istället 
för att se möjligheter och att försöka nå sin fulla potential (Katz 2015; Wilson 2013).  

En ytterligare effekt av det undvikande beteendet som matematikängslan kan medföra 
är att individerna undviker matematik i framtida utbildning och inom karriärsval 
(Harari, Vukovic & Bailey 2013). I linje med detta skriver Wilson (2013) att 
matematikängslan leder till ett framtida undvikande av matematik (2013). Även 
Jameson (2014) skriver att dessa individer väljer en riktning där matematik inte ingår 
eftersom matematikängslan har förevigat tron på att de inte är kapabla att använda 
matematik (2014).  

5.4 Samband mellan frågeställningarna 
Vid analys av resultatet uppmärksammades ett samband mellan frågeställningarna 
“Vilka orsaksfaktorer avseende matematikängslan visar forskning?” och “Hur kan 
matematikängslan påverka elevers prestation i matematik enligt forskning?”. Jansen 
et al. (2013) beskriver att det finns ett samband mellan matematikängslan och 
negativa känslor inför matematik, vilket kan leda till negativa resultat i prestation så 
väl som självförtroende i matematik. Vidare har studien undersökt om elever upplever 
mindre matematikängslan och känner sig mer kompetenta om de får möjlighet att 
känna framgång i matematik. Detta gjordes med hjälp av ett dataprogram där eleverna 
belönades när de svarade rätt och vid felaktiga svar togs belöningen bort. Resultatet 
visade att när elever känner framgång i skolarbetet minskar matematikängslan. Därav 
är brist på framgång en orsak som bidrar till att elever kan känna matematikängslan 
(2013). Samtidigt som self efficacy är en orsaksfaktor till matematikängslan kan detta 
fenomen som följd även påverka elevers prestation i matematik. Elever med låg self 
efficacy har högre nivå av matematikängslan och dessa elever presterar sämre än 
elever med hög self efficacy (Jameson 2014). Katz (2015) bekräftar i sin artikel att 
elever med låg self efficacy presterar sämre än elever med hög self efficacy:  
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Low self-efficacy at the beginning of the year resulted in almost no 
learning and practice, leading to failure, which in turn led to low self-
efficacy. (Katz 2015:52) 
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6 Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar (6.1). 
Vidare följer en diskussion om metoden utifrån ett kritiskt perspektiv (6.2). 
Avslutningsvis diskuteras vidare forskning som behövs inom området (6.3). Syftet 
med detta avsnitt är att knyta ihop studiens syfte och frågeställningar med resultatet.  

6.1 Resultatdiskussion  
Resultatet av den teoretiska granskningen synliggjorde tre teoretiska perspektiv i de 
utvalda artiklarna som förvisso var svåra att utläsa vid första anblick. Detta kan ha 
präglat denna systematiska litteraturstudie eftersom de teoretiska perspektiven 
möjligtvis har påverkat tolkningarna vid granskning av artiklarna. Om inte teorierna 
synliggjorts innan granskning finns möjligheten att resultatet sett annorlunda ut. 
Däremot upplevs de teoretiska perspektiven inte ha en särskilt betydelsefull del i 
artiklarna, vilket skulle kunna innebära att deras resultat inte är präglade av de 
teoretiska perspektiven.  

Vidare visade resultatet av den teoretiska granskningen att tio av de elva utvalda 
artiklarna i denna studie använde sig av frågeformulär för att mäta matematikängslan. 
Eftersom matematikängslan är olika negativa känslor inför matematik kan det 
diskuteras om ett frågeformulär är ett lämpligt sätt att mäta matematikängslan på. 
Barn tenderar att överdriva sina svar när svarsalternativen är i skalor (Sorvo et al. 
2017). Ytterligare en kritisk aspekt med att använda sig av ett frågeformulär som 
redskap kan vara i vilken kontext som elever befinner sig i. Å ena sidan kan elever 
överdriva svaren, å andra sidan kan de förringa svaren. Kan detta bero på deras 
upplevelse av den senaste matematiklektionen? Trots att frågeformulären kan 
ifrågasättas, så krävs det en metod för att kunna mäta matematikängslan. Forskarna i 
denna studiens utvalda artiklar verkar vara eniga om att dessa frågeformulär är en bra 
utgångspunkt.  

Att individers uppfattning om sig själva har stor påverkan på matematikängslan är 
något som visat sig i resultatet av studien. I början av studien var självbildens roll 
något som vi hade reflekterat över, dock inte i den utsträckning som resultatet visade. 
Individers self efficacy har visat sig vara både en orsaksfaktor till matematikängslan 
och något som påverkar elevers prestation (Jameson 2014). Detta indikerar på ett 
samband mellan matematikängslan, prestation och self efficacy, eftersom låg self 
efficacy utvecklar matematikängslan som i sin tur påverkar prestationen negativt. 
Detta gör att individen misslyckas i matematik och går miste om framgångskänslorna 
som behövs för att känna mening med att lära sig matematik. Utan framgång känner 
individen sig misslyckad och den negativa inställningen kommer att fortgå, vilket gör 
att self efficacy minskar. Detta resulterar i en ond cirkel som kommer att pågå om inte 
åtgärder tas vid.  

Vårdnadshavare och lärare har ett stort ansvar när det kommer till elevers self 
efficacy. För att elevers tro på sin egen förmåga ska öka behövs feedback och 
uppmuntran från omgivningen, vilket inkluderar vårdnadshavare och lärare. Å ena 
sidan påverkas barn fördelaktigt när individer i deras omgivning har höga 
förväntningar på dem, å andra sidan missgynnas barn när förväntningarna är allt för 
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höga. Krinzinger, Kaufmann och Willmes (2009) är av åsikten att barn påverkas 
negativt av vårdnadshavare med orimligt höga förväntningar (2009). Vidare visade 
resultatet att lärares förhållningssätt till elevers individuella behov är av stor vikt 
gällande matematikängslan. Detta eftersom forskningen indikerade att elever känner 
ängslan inför att bli bortgjord inför klasskamraterna och bedömd av läraren. Detta 
landar i vikten av ett tryggt och accepterande klassrumsklimat som lärare har ansvar 
för. Katz (2015) nämner att lärare kan minska elevers matematikängslan genom att 
ha höga förväntningar och ett klassrumsklimat där elever får känna sig kapabla 
(2015). Detta innebär ett komplext krav på lärares förmåga att balansera 
svårighetsgraden i uppgifter till samtliga elevers behov. Å ena sidan kan höga 
förväntningar leda till höga krav, å andra kan enkla uppgifter inte vara tillräckligt 
stimulerande för elevens utveckling. Detta mynnar ut i en komplicerad uppgift för 
lärare, eftersom det innebär att lärare behöver ha insikt i varje elevs behov.  

Lärarstudenter med inriktning mot de tidiga skolåren är de som har högst nivå av 
matematikängslan och låg self efficacy enligt Klinger (2011). Kan detta bero på att 
individer som vill utbilda sig till lärare, men som har matematikängslan, väljer 
lågstadiet för att matematiken i dessa stadier ligger på en nivå som de behärskar? När 
lärare tar med sin negativa inställning in i klassrummet kan det föras över till elever 
och skapa matematikängslan. Detta leder till ett negativt mönster då elever som har 
utsatts för detta växer upp med matematikängslan och kan föra vidare känslorna till 
andra individer. Därför anser vi att det behövs åtgärder för lärarstudenters negativa 
inställning för att bryta mönstret.  

Som tidigare nämnt är känslan av framgång en essentiell del i elevers arbete. När 
framgång inte upplevs bidrar det till att elever kan förlora viljan att lära. Elever med 
matematikängslan kan sakna tro till sin förmåga och ser inget syfte med att anstränga 
sig (Justicia-Galiano et al. 2017). Därav utvecklas ett undvikande beteende som gör 
att elever presterar lägre eftersom de inte anstränger sig. Detta synliggör ett samband 
mellan låg self efficacy och undvikande av matematik. Då elever med låg self efficacy 
inte tror på förmågan att klara av matematikrelaterade uppgifter, väljer de istället att 
undvika den stressfulla situationen eftersom det medför ängslan (Katz 2015; Wilson 
2013). Detta tyder på ett problem som måste tas itu med i de tidiga skolåren för att 
minimera risken att individen undviker matematik i framtiden. 

När individer har matematikängslan kan oroväckande tankar ta över tankeförmågan 
och arbetsminnet har inte utrymme för det som krävs i matematiska sammanhang. 
Arbetsminnet behövs för att genomföra matematikrelaterade uppgifter. När 
arbetsminnet är fullt av distraherande orostankar kan individen inte prestera enligt sin 
fulla potential. Elever ska inte behöva uppleva oroliga känslor i skolan som hindrar 
dem från att utöka sitt kunskapsförråd i matematik. Återigen landar ett ansvar i lärares 
förhållningssätt i klassrummet. Vidare resulterade analysen i att matematikängslan 
påverkar elevers prestation på olika sätt inom olika matematiska områden. 
Exempelvis upptäckte Vukovic et al. (2013) inget samband mellan matematikängslan 
och prestation i geometri (Vukovic et al. 2013). Kan en anledning till detta vara att 
olika områden i matematik ställer olika krav på arbetsminnet? Geometri kan vara 
enklare att göras konkret och kräver därför inte lika stor ansträngning av arbetsminnet 
som till exempel problemlösning gör. Ytterligare en intresseväckande aspekt var att 
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den grundläggande räkneförmågan påverkas negativt av matematikängslan. När 
elever inte behärskar grundläggande matematik sätter det stopp för vidare utveckling 
inom ämnet. Detta gör att en medvetenhet om matematikängslan är viktig för att 
undvika hinder vid inlärning.  

6.2 Metoddiskussion  
Valet av syfte i studien baseras på en nyfikenhet att utöka vår kunskap om 
matematikängslan. Det talas om individers negativa känslor och inställning inför 
matematik, dock hörs sällan begreppet matematikängslan i dessa sammanhang. 
Utifrån vår erfarenhet är matematikängslan ett fenomen som inte berörs i de tidiga 
skolåren utan ges uttryck i högre åldrar. Detta väckte ett intresse av att undersöka vad 
det är som ligger till grund för matematikängslan. Därav föll det sig naturligt att 
undersöka hur elevers prestation påverkas av matematikängslan. Detta mynnade ut i 
studiens syfte och frågeställningar. För att besvara syfte och frågeställningar valdes 
en systematisk litteraturstudie som metod. Valet av metod grundar sig i att undersöka 
hur forskningsfältet inom området ser ut samt hur forskning ställer sig till studiens 
frågeställningar.  

Till hjälp för att utföra denna systematiska litteraturstudie användes databasen ERIC 
för att behandla vetenskap med inriktning på pedagogik och psykologi. På grund av 
att studien undersöker matematikängslan i de tidiga skolåren begränsades 
forskningsfältet eftersom forskning som existerar om matematikängslan främst riktar 
sig mot högre åldrar. Resultatet av denna studie visar att matematikängslan finns i 
olika nivåer i de tidiga skolåren, däremot kan det diskuteras om matematikängslan 
grundar sig i de tidiga skolåren. Om studien undersökt matematikängslan generellt, 
hade forskningen möjligtvis indikerat på andra orsaksfaktorer. Även om 
forskningsfältet anses vara tunt hittades en stor mängd relevant forskning för vår 
studie. På grund av tidsramen har inte all relevant forskning kunnat behandlas, vilket 
gör att vår studie inte berör alla aspekter av området. All forskning som behandlats 
har varit av relevans för studiens syfte och frågeställningar. Då orsaksfaktorer till 
matematikängslan ligger till grund för studien valdes litteratur som belyser 
matematikängslan ur både ett elev- och lärarperspektiv.  

Vid granskning av artiklarna användes ett kategoriseringsschema (se bilaga 2) med 
frågor, för att urskilja mönster och teman. Detta utgjorde ett behövligt stöd för att 
vidhålla en tydlig struktur när resultatet sammanställdes. Kategoriseringsschemat 
utformades med utgångspunkt i frågeställningarna. Dokumentationen i 
kategoriseringsschemat ledde till att det enkelt gick att strukturera innehållet av 
resultatet.  

Denna systematiska litteraturstudie medför en del kritiska aspekter. Som tidigare 
nämnt var forskningsfältet inom vårt område till viss del begränsad, vilket kan 
innebära att området inte har utforskats tillräckligt för att kunna dra slutsatser. Trots 
detta innebar tidsramen att samtlig forskning inte kunde behandlas, vilket skapar en 
kritisk aspekt. Vidare är de utvalda artiklarna inte heltäckande för studiens 
frågeställningar, vilket leder till att resultatet av studien inte är heltäckande. Således 
följer svårigheter i att dra slutsatser av resultatet på grund av urvalet. Ytterligare en 
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kritisk aspekt är att den utvalda forskningen har genomförts i olika länder vilket 
medför vissa skillnader i skolsystem och kultur.  

6.3. Vidare forskning 
Då matematikängslan i de tidiga skolåren är ett relativt outforskat område behövs ett 
större omfång av forskning för att skapa en djupare förståelse av fenomenet. När 
förståelsen utökas kan ett aktivt arbete för att minska matematikängslan äga rum. 
Skolan har visat sig ha en viktig del i elevers matematikängslan, däremot behövs 
vidare forskning för att lärare ska kunna öka sin förståelse för vilket förhållningssätt 
som är bäst lämpat för elever med matematikängslan. Vidare behövs även mer 
forskning om hur lärare kan hantera sin matematikängsla för att undvika att ta med 
den in i klassrummet. Utöver detta behövs kunskap om hur lärarstudenters 
matematikängslan kan hanteras under utbildningen. Möjligtvis kan andra sociala 
faktorer, som syskon och klasskamrater, påverka elevers matematikängslan och 
kanske har vårdnadshavare en större roll än som tidigare nämnts. För att kunna dra en 
slutsats om detta behövs mer forskning inom området. Då denna systematiska 
litteraturstudie inte hade tillgång till forskning om matematikängslan i svenska skolan 
på grund av att ingen relevant forskning hittades, anser vi att det behövs mer forskning 
inom svenska skolan.  

Arbetet med denna studie har utvecklat ett engagemang för fortsatt fördjupning inom 
området. En empirisk studie om hur lärare förhåller sig till elever med negativa 
känslor inför matematik är av intresse. Vidare forskning skulle kunna bidra till större 
kunskap om hur lärare bör förhålla sig till elever med matematikängslan. 
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