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Sammanfattning 
 
Syftet med undersökningen är att översiktligt beskriva forskningen kring 
matematiksvårigheter med fokus på matematikängslan, samt genom intervjuer 
med lärarstuderande få en fördjupad bild av upplevd matematikängslan. Vidare 
har studiens syfte varit att sätta detta i relation till lärarutbildningen. 
Litteraturstudien visar att en viktig förklaring till matematiksvårigheter är 
matematikängslan. Det har även visat sig att denna ängslan kan överföras från 
lärare till elever. Rädslan för att själv överföra sin matematikängslan på elever är 
något som visat sig hos de personer som intervjuats. Det är viktigt att sätta 
problematiken i relation till lärarutbildningen för lärare i grundskolans tidigare år, 
eftersom barns syn på och attityder till matematik grundläggs redan vid 
skolstarten och eftersom det visat sig att matematikängslan uppkommer i tidiga år. 
Såväl forskningsläget som de personer som intervjuats antyder att det är för lite 
obligatorisk undervisning i matematik/matematikdidaktik i utbildningen av lärare 
i grundskolans tidigare år.  
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1 Inledning 
 
Under de senaste åren har det förts en omfattande debatt kring varför så många elever lämnar 
grundskolan utan godkända betyg i matematik. Skolverket har under våren 2003 genomfört en 
nationell utvärdering av grundskolan, som omfattar skolår 5 och 9. Rapporten visar att 
elevernas prestationer i matematik har försämrats jämfört med utvärderingar från 1992 och 
1995 (Skolverket, 2004). Vårterminen 2000 lämnade 7 procent av eleverna grundskolan utan 
godkänt betyg i matematik. I svenska var siffran 4 procent och i engelska 6 procent (Svenska 
kommunförbundet, 2001). Än tydligare framgår det stora problemet med matematik i 
resultaten på de nationella proven i år 9. Under vårterminen 2001 var det 4 procent av 
eleverna som inte klarade godkänt i engelska och i svenska. I matematik var det 14 procent 
som inte klarade godkänt (Svenska kommunförbundet, 2002). 
 
Mycket pekar på att det kan finnas många bakomliggande orsaker till att det ser ut på detta 
sätt i den svenska grundskolan. Förmodligen finns det inte bara ett enkelt svar att finna på 
frågan varför så pass många elever inte klarar betyget godkänd i matematik.  
 
Dagens samhälle ställer höga krav på goda matematikkunskaper. Det handlar inte längre 
enbart om att kunna utföra beräkningar för att klara sin vardagsekonomi utan även att kunna 
tolka och ta egna beslut. Enligt rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik 
(Skolverket, 2003) ska kunskaper i matematik bidra till självförtroende, kompetens och 
möjligheter att påverka och delta i vårt samhälle. Alla elever behöver matematikkunskaper för 
att lösa vardagsproblem, kunna förstå och granska information och reklam, kunna fungera i 
rollen som medborgare och värdera och kritiskt granska påståenden från t ex politiker, 
journalister och marknadsförare. Då dessutom hela 90 procent av alla matematiska situationer 
vi stöter på i livet handlar om ekonomi är det lätt att förstå värdet av goda 
matematikkunskaper (Magne, 1998).  
 
Forskningen har under lång tid främst förklarat matematiksvårigheter1 med medicinskt 
neurologiska och medicinskt psykologiska orsaker. Magne (1996) visar i sin Bibliography of 
literature on dysmathematics, en sammanställning av 3000 titlar, att forskningslitteratur kring 
matematiksvårigheter är mycket ensidig. Enligt Magne (1998) är litteraturen huvudsakligen 
inriktad på de fyra räknesätten och nästan alla studier gäller elever med banala 
”räknestörningar”. Han menar även att neuropsykologiska studier om hjärnsjukdomar och 
deras betydelse är ett annat mycket omtyckt forskningsområde. Dessa orsaksförklaringar har 
ett kategoriskt2 synsätt, man talar om elever med matematiksvårigheter, det är alltså eleven 
själv som äger problemet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001).  
 

                                                 
1 Svårigheter att förvärva det matematiska kunnande och den problemlösningsförmåga som krävs för att 
tillgodogöra sig undervisningen i matematik och matematiken i skolans övriga ämnen. Det kan även innefatta 
bristande förmåga att använda matematiken i vardagslivet och tillägna sig den kunskap som krävs för att kunna 
delta i samhälls- och yrkesliv. (http://www.hlk.hj.se/doc/405, 2004-11-13). 
2 Här används begreppet ”kategorisk” inte i betydelsen ”dogmatisk”, utan närmast i betydelsen ”obetingad, 
absolut, ovillkorlig”. Svårigheter förklaras med hjälp av diagnoser på individers avvikelser från vad som 
betraktas som normalt enligt en medicinsk-psykologisk modell. Förenklat kan ett kategoriskt perspektiv 
uttryckas som elever med svårigheter (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 
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Även om forskningsfältet domineras av detta synsätt finns det även forskning som pekar på 
andra orsaksförklaringar till matematiksvårigheter. I denna relationella3 ansats väljer man att 
tala om elever i matematiksvårigheter, det är således inte eleven ensam som bär problemet. 
Här handlar det om att omgivningen sätter eleven i svårigheter, t ex med för stora 
elevgrupper, otrygga hemförhållanden osv. (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 
 
Enligt Magne (1998) vet vi idag att även det som upplevs som matematiskt väldigt enkelt är 
mycket komplext. Han menar att man inte bara kan lära sig matematik genom att öva utan att 
matematik till stor del handlar om att känna tillfredställelse, hopp och glädje över att tänka 
rätt. Magne anser vidare att högst 20 procent av grundskolans elever med särskilda 
utbildningsbehov i matematik har påvisbara hjärnskador. Magne menar därför att det är 
viktigt att även söka andra än neurologiska orsaker till matematiksvårigheter. Utifrån detta 
resonemang och utifrån egna erfarenheter under lärarutbildningen har jag valt att ha ett 
relationellt synsätt i denna studie, trots att forskningen domineras av det kategoriska 
perspektivet. Specialpedagogikens tradition återfinns inom det kategoriska perspektivet 
(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Även Persson (1998) har visat att det 
kategoriska perspektivet dominerar specialpedagogiken trots att de nationella styrdokumenten 
för skolan pekar mot en relationell förståelse av den specialpedagogiska problematiken. Även 
detta, att styrdokumenten för skolan pekar mot en relationell förståelse gör att jag motiveras 
att här söka förklaringar till matematiksvårigheter.  
 
Enligt Sjöberg (2004) bör elevens problem beaktas utifrån såväl pedagogiskt/didaktiskt-, 
psykologiskt-, sociologiskt- och medicinskt/neurologiskt perspektiv. Även Magne (1998) 
menar att man måste söka förklaringar till matematiksvårigheter inom såväl det psykologiska 
som det pedagogiska området. En viktig orsaksförklaring till matematiksvårigheter Magne 
pekar på inom det psykologiska området är begreppet math anxiety4, dvs. ängslan eller i 
svårare fall ångest kopplad till matematikinlärning.5 Eftersom matematik har hög prestige, kan 
misslyckanden leda till sekundära känsloreaktioner. Magne har i sin forskning kunnat se att 
matematikämnet är det ämne som toppar stödelevers stressupplevelser. Även Xin Ma (1999) 
pekar på ett samband där matematikängslan påverkar prestationer i matematik på ett negativt 
sätt.  
 
Det är inte bara eleven som känner denna ängslan, utan den visar sig även hos såväl 
lärarstuderande som lärare som undervisar i matematik. Enligt forskning av Wood (1988) 
visar det sig att lärares matematikängslan kan överföras på elever. Även rapporten Att lyfta 
matematiken – intresse, lärande, kompetens (SOU, 2004) tar upp denna problematik.  
 

Om lärare eller lärarstuderande inte själva har gjort upp med sina negativa erfarenheter påverkar 
detta barns och ungas attityder i sin tur. På så sätt skapas en ny generation med negativa känslor 
och föreställningar till ämnet. (SOU, 2004, s. 94) 

                                                 
3 Det viktiga är vad som sker i förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer. Förståelsen för ett 
handlande står inte att finna i en enskild individs uppträdande eller beteende. Förändringar i omgivningen 
förutsätts kunna påverka möjligheterna att uppfylla vissa på förhand uppställda krav eller mål. Förenklat kan det 
relationella perspektivet uttryckas som elever i svårigheter (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 
4 ”Mathematics anxiety involves feelings of tension and anxiety that interfere with the manipulation of numbers 
and the solving of mathematical problems in a wide variety of ordinary life and academic situations.” 
(Richardsson & Suinn, 1972, s. 551).  
5 Ängslan står för en mild variant av affektupplevelser, dvs. upplevelsetillstånd som åtföljer lust och olust, där 
den andra ytterligheten är ångest, fobier och inlärd vanmakt (Magne, 1998).  Då jag översätter ordet anxiety från 
engelska texter använder jag mig av ordet ängslan.  
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I den här undersökningen har tyngdpunkten lagts på en av de viktigare faktorerna i det 
relationella perspektivet, matematikängslan. Vidare syftar studien till att få en fördjupad 
förståelse av problemet med lärarstuderande som själva upplevt och upplever 
matematikängslan och hur denna kan komma att påverka kommande undervisning. Jag har 
både i forskningslitteratur och genom egna erfarenheter under lärarutbildningen stött på 
problemet med lärare som överför sin ängslan i matematik. Under min utbildning har jag mött 
såväl elever ute på skolorna som lärarstuderande som tydligt visat en stor ängslan inför 
matematiken. Jag har träffat lärarstuderande som öppet har diskuterat sin oro inför att 
undervisa i matematik då de själva känner en stark olust inför ämnet. Då 
forskningslitteraturen på området förefaller vara relativt begränsad anser jag att det är viktigt 
att vidare undersöka problemet.  
 
Enligt utredningen Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens (SOU, 2004) ger 
dagens lärarutbildning alltför litet utrymme för studier i matematik, tillämpad matematik, 
matematikdidaktik och praktik. Man menar vidare att det under lång tid har funnits en tro på 
att det är lätt att undervisa små barn och unga elever i matematik utan ett sådant 
ämneskunnande. Blivande lärare för dessa åldrar har fått liten eller ingen högskoleutbildning i 
matematik/matematikdidaktik, vilket har lett till en ond cirkel med dåligt intresse och dålig 
förståelse för matematikundervisningens betydelse i tidiga år. Enligt utredningen visar 
forskning att medvetna och ämneskunniga lärare i just tidiga år är avgörande för barns lärande 
i matematik.  
 
Som lärarstuderande känns det viktigt att belysa problematiken med lärare som överför sin 
ängslan till elever i relation till lärarutbildningen. Vid Umeå universitet, där studien utförs kan 
man utbilda sig till lärare i grundskolans tidigare år med enbart 3 poäng 
matematik/matematikdidaktik. Dessa poäng är obligatoriska och ingår i kursen Läs-, tal-, 
skriv- och matematikutveckling, 10 poäng (http://kursplaner.educ.umu.se).   
 
Att 9-11 årsåldern är en viktig tidsperiod när matematikängslan utvecklas (Mc Leod, 1992), 
blir ytterligare en viktig anledning till att belysa problematiken i relation till lärarutbildningen 
för lärare i grundskolans tidigare år.  
 

1.1 Syfte  
Syftet med undersökningen är att översiktligt beskriva forskningsfältet kring 
matematiksvårigheter, med fokus på matematikängslan. Vidare syftar studien till att ge en 
fördjupad bild av upplevd matematikängslan hos lärarstuderande, hur denna ängslan påverkat 
val av lärarutbildningen och kurser inom denna, samt hur ängslan kan komma att påverka 
deras framtida undervisning.   
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2 Litteraturstudie  
 

2.1 Dyskalkyli   
Som tidigare nämnts finns det två dominerande sätt att se på matematiksvårigheter. I det 
kategoriska perspektivet är det eleven som äger problemet och i det relationella perspektivet 
är det omgivningen som sätter eleven i problem. Förklaringen till begreppet dyskalkyli6 finner 
man inom det kategoriska perspektivet. Det stora antalet elever i matematiksvårigheter och 
pedagogens önskemål om en tydlig diagnos, kan vara en förklaring till att begreppet 
dyskalkyli nu verkar vara ett mer eller mindre vedertaget begrepp i den svenska skolan. En 
annan förklaring kan vara det stora utrymmet dyslexi7 haft under de senaste åren och att denna 
forskning har inspirerat till forskning om dyskalkyli, (Sjöberg, 2004). Sjöberg menar dock att 
det dragits allt för stora paralleller mellan dessa områden, då inlärning i språk och matematik 
skiljer sig mycket åt.  
 
Huvuddelen av forskningslitteratur om dyskalkyli söker förklaringar inom det 
medicinskt/neurologiska och neuropsykologiska området (Sjöberg, 2004). Även Magne 
(1996) visar i sin studie Bibliography of literature on dysmathematics att 
forskningslitteraturen på området är omfattande men ensidig och domineras av ett kategoriskt 
perspektiv. Neuropsykologiska studier om hjärnsjukdomar och deras betydelse är ett stort 
forskningsområde (Magne, 1998). 
 
Den relativa enigheten som finns kring dyslexibegreppet saknas kring begreppet dyskalkyli. 
Avsaknaden av allmänt accepterade kriterier för problemområdet kanske kan förklara den 
förvirrande tolkningen av dyskalkylibegreppet som återspeglas i litteraturen (Sjöberg 2004). 
Då det råder en stor oenighet vad gäller definitionsfrågan för elever i matematikproblem och 
det dessutom inte finns några allmänt accepterade diagnoskriterier menar Sjöberg att 
diagnosen dyskalkyli därför bör användas med stor försiktighet.  
 
Även om det råder begreppsförvirring kring ordet dyskalkyli i den aktuella forskningen finns 
där en stor enighet vad gäller omfattningen av dyskalkyli. 4-6 procent av befolkningen är 
drabbad. Dessa siffror refereras oftast från forskning av Kosc (1986) och Badian (1983), eller 
av Shalev och Gross-Tsur.8 Enligt Sjöberg bör man dock förhålla sig skeptisk till att 6 procent 
av befolkningen skulle ha dyskalkyli, då det finns en rad tveksamma och otydliga 
omständigheter kring dyskalkylibegreppet och diagnostiseringsförfarandet. Dyskalkyli skulle 
i så fall vara den svenska skolans enskilt största problem med uppemot 80 000 drabbade 
elever.  
 
Det är viktigt att elevens hela situation vägs in när orsakerna till problem kartläggs. Idag är 
det neurologer och neuropsykologer som har tolkningsföreträde kring matematiksvårigheter, 
ett område som i stor omfattning har en pedagogisk bas (Magne, 1998, Sjöberg, 2004). 

                                                 
6 ”Specifika svårigheter som kan innefatta problem med att skriva siffror i rätt ordning, problem med att uppfatta 
och avläsa numeriska uttryck eller svårigheter att utföra enkla räkneoperationer. Ibland kan störningar i 
räkneförmågan uppstå vid skador i speciella delar av hjärnan.” (Nationalencyklopedin, 1991, s. 213) 
7 ”Dvs. specifika läs- och skrivsvårigheter. Ärftligt betingade inlärningsproblem på just skriftspråkets område, 
särskilt avläsning av ord och rättstavning, utan att svårigheter på andra områden behöver uppträda.” 
(Nationalencyklopedin, 1993, s. 561) 
8 Shalev och Gross-Tsur står för mer än 25 procent forskningslitteraturen om dyskalkyli. På grund av materialets 
omfattning har uppgifterna hämtats från en sammanställning av Sjöberg (2004).  
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Sjöberg menar att läraren som i själva verket är den som har den bästa insikten om elevens 
problem många gånger hamnat i bakgrunden och passiviserats. Magne anser att skolmiljön 
och lärarens åsikter måste få större utrymme och orsaken bör primärt sökas i det 
sociokulturella fältet.9 Matematiksvårigheter beror troligen inte på en enda enkel 
omständighet utan är ett symptom på ett komplext system av sociala och psykiska betingelser. 
Eftersom källan till problemet såväl kan finnas i barnets natur som i miljöns påverkan eller 
försummade påverkan, krävs en allsidig stimulering för att öka barnets chanser till god 
inlärning (Magne, 1998).  
 

Individens beteende äger rum i ett socialt nätverk. Lärandet har sin grund i samspelet mellan 
händelser i miljön och elevernas upplevelse av miljön. (Magne, 1998, s. 21) 

 
Magne menar dessutom att ordet dyskalkyli bara syftar på räknefärdighet men att 
räknefärdighet är ett redskap och inte ett mål för matematiken. Han menar vidare att 
dyskalkyli berör något perifert i matematikundervisningen. Denna begränsning passar inte 
skolan, eftersom den strider mot dagens uppfattning om vad matematikinlärning är för något.  
 
Sjöberg (2004) visar i sin litteraturgenomgång av dyskalkylibegreppet att vi ännu är långt 
ifrån att förstå den matematiska processen och varför svårigheter i matematik uppkommer. 
Enligt Sjöberg är vägen till den förståelsen förmodligen lång och tvärvetenskaplig forskning 
på området måste prioriteras.  

 

2.2 Matematikängslan 
Enligt Magne (1998) brukar man tala om fyra hinder som finns för att tänka rätt i 
matematiken: Det första är då hinder uppstår i själva tänkandet, d.v.s. om eleven inte förstår 
innehållet abstrakt, tänker hon/han kanske fel. Det andra är då eleven ”inte orkar tänka”, d.v.s. 
att om eleven inte har tillräckligt med psykisk energi, anstränger sig inte eleven att tänka. Det 
tredje är då tänkandet hindras av att eleven har lätt för att bli distraherad. Det fjärde hindret är 
då det matematiska tänkandet har blivit obehagligt och små misstag kan leda till att eleven 
gradvis blir rädd för matematik eller rent av avskyr matematik.  
  
Det finns enligt Magne (1998) affektiva upplevelser som uppträder i samband med inlärning i 
matematik. Med affektiva faktorer menas alla upplevelsetillstånd som åtföljer lust och olust, 
emotion, sentiment, känsloutbrott, chock, stress, ängslighet, motivation, attityd, 
missanpassning, hämning och självkänsla. Eftersom matematik har hög prestige, kan 
misslyckanden leda till sekundära känsloreaktioner, dessa kan till och med yttra sig i fysisk 
form så som kallsvett, handsvett, yrsel och illamående. Mc Leod (1992) visar på betydelsen 
av matematikängslan; “The study of mathematics anxiety has probably received more 
attention than any other area that lies within the affective domain.” (s. 584). 
 
Enligt Magne (1998), som refererar till Arnqvist, framgår det att elever rapporterar fler 
psykosomatiska symptom i matematik än i övriga ämnen. Det är störst övervikt bland elever 
med särskilt behov av stöd och stimulans i matematik. Matematik visar sig vara det ämne som 
tydligt toppar stödelevers stressupplevelser. De förklaringar Magne ser till detta är att ämnets 
abstrakta natur kan verka skrämmande, i synnerhet som den matematiska terminologin är 
exakt och specifik. Överbetonar läraren att det finns rätt eller fel i matematiken, så förstärks 
just denna stresstendens.  
                                                 
9 Det vill säga att för att kunna tolka elevens svårigheter måste andra delar av elevens allmänna beteende 
studeras (Magne, 1998). 
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Hanfman gjorde på 50-talet upptäckten att aritmetiska uppgifter kunde användas i 
psykodiagnostiskt syfte för att mäta graden av ängslighet (Magne, 1998). Sedan dess har 
många ägnat sig åt studiet av ”räknefobi”, ”matematikskräck” eller ”matematikängslan”, där 
ängslan står för en mild variant av affektupplevelser, där den andra ytterligheten är ångest 
(Magne, 1998).  
 
”A high level of anxiety causes a low level of achievement” (Xin Ma, 1999, s.522). Även 
Magne (1998) menar att det nuvarande forskningsläget antyder att en massiv 
matematikängslan sänker den matematiska prestationsförmågan. Ett antal komponenter har 
framträtt;  
 

1 Allmän oro, stress och ängslan är inte nödvändigtvis kopplade till matematik.  
2 Allmän matematikängslan, i svårare fall kallad matematikfobi eller numerisk fobi. 
Också i denna ingår dels en svagare komponent: matematisk oro, dels en starkare 
komponent: specifik matematikängslan eller matematikångest.  
3 Prov- och tentamensängslan, tentamensskräck om eleven är hårt drabbad. 
4 Abstraktionsängslan. 

 
Bortsett från punkt 1 så är dessa ängsligheter helt och hållet anslutna till matematik. Punkt 4 
handlar om ängslan i samband med abstrakt tänkande i komplex problemlösning. De flesta 
som behandlat frågan om matematikängslan har kommit till slutsatsen att 
matematiksvårigheter tenderar att uppkomma då man oförsiktigt börjar ett nytt kursmoment, 
vilket kräver abstraktionsförmåga men där eleverna inte hunnit förvärva tillräcklig konkret 
bakgrundserfarenhet.  Detta är enligt Magne ett fel i undervisningen och inte en svårighet hos 
eleverna eller en brist i matematiken. Även Newstead (1998) menar att om elever får lära sig 
att räkna matematik före de kan förklara problem och kommunicera matematik, kan behovet 
av förklaringar orsaka matematikängslan vid den kritiska åldern mellan utvecklingen av 
färdigheter i att räkna matematik och utvecklingen av färdigheter för att förklara matematik. 
Hon menar vidare att dessa resultat får konsekvenser för såväl forskning av matematikängslan 
och för undervisning i matematik för tidigare år. Magne menar vidare att punkterna 2 och 3 är 
tämligen oberoende av varandra. Provängslan kan starkt påverka en elev i en provräkning, 
utan att det finns en märkbar ängslan vid inlärning av matematik. Låg matematikängslighet är 
positivt både för inlärning av matematik och vid prov. Således behöver upplevelser av ängslan 
inte nödvändigtvis vara negativa. Skoleleverna har sin bästa prestationsförmåga när de känner 
sig riktigt motiverade inför något spännande (Magne, 1998).  
 
Enligt Sjöberg (2004) har man funnit att flickor är mer osäkra än pojkar i matematik. Flickor 
överskattar svårigheterna och hänvisar i högre grad till tur när de lyckas än vad pojkar gör. 
Liknande resultat framkommer i en studie från 1990 (Hyde, Fennema, Ryan, Frost och Hopp) 
refererad av Xin Ma (1999, s. 523). ”Gender differences are small in size but that when 
differences do exist, females show more anxiety than males.” Enligt rapporten Lusten att lära 
– med fokus på matematik beror inte ängslan att prestera bra i skolan bara på tvivel på den 
egna förmågan, utan även på tvivel på sig själv som person. Detta mönster för 
prestationsängslan är något vanligare bland flickor än bland pojkar. En mycket viktig faktor är 
upplevelser av för höga krav, särskilt i matematik (Skolverket, 2003). Hembre (1990) visar i 
sin studie att oavsett skolår så rapporterar flickor en högre matematikängslan än pojkar. Han 
menar dock att flickorna inte i någon större utsträckning undviker matematiken eller att de 
skulle ha sämre resultat. Detta förklarar Hembre med att flickor troligen mer öppet erkänner 
sin ängslan än vad pojkar gör.  
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Ashcraft (1995) menar att matematikängslan är en ”genuin fobi” eftersom samtliga kriterier 
för en fobi kan observeras. Han pekar på att denna ängslan leder till ett undvikande beteende, 
alltså allt mindre matematikträning, vilket är en mycket olycklig utveckling för de elever som 
i själva verket behöver mycket träning. Även Xin Ma (1999) visar i sin studie på detta 
undvikande beteende. För att komma undan sin matematikängslan och sina dåliga resultat i 
matematik, undviker elever att ta matematikkurser, speciellt mer avancerade kurser.  

 
De flesta har ett starkt känslomässigt förhållande till matematikämnet. Somliga är nyfikna, 
några älskar det, andra hatar eller känner skräck och ångest inför siffror och formler. (…) Inte 
minst inom vuxenutbildningen kommer det fram att tidigare misslyckanden i matematik skapat 
livslång blockering och självcensur vad gäller självförtroende och syn på möjlig yrkeskarriär. 
(SOU, 2004, s. 94) 

 
Enligt rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket, 2003) uppstår lusten 
och glädjen i känslan av att lyckas med någonting vilket i sig är starkt motiverande, medan 
elever som ständigt möter misslyckanden i skolarbetet, inte minst i matematik, snabbt förlorar 
motivation och lust att lära. Uppgifter på rätt nivå som utmanar elevernas förmåga optimalt 
främjar deras motivation och strävan att lära sig. Det vill säga att uppgifterna varken ska vara 
för lätta så att de känns meningslösa eller för svåra så att de skapar ångest.  
 
Den största andelen elever med god tillit till sin förmåga i matematik finns i grundskolans år 
5. Här är cirka 70 procent positiva (Skolverket, 2003). I denna grupp är prestationstilliten i 
skolarbetet i allmänhet och matematik lika hög, medan matematiken ligger lägre i andra 
elevgrupper, i synnerhet i gymnasieskolan där det är nära 30 procents skillnad på 
prestationstilliten i skolarbetet i allmänhet och i matematik. I år 5 kan man dock märka att 
inställningen till just matematikämnet har börjat bli mer problematisk för en del elever. I 
rapporten menar man vidare att det enligt forskare i matematik är ett kritiskt skede för 
matematikinlärning om barn för tidigt överger sina informella, personliga lösningsstrategier 
för att möta en formaliserad skolmatematik och om det görs en alltför stark betoning på 
räkning innan barnen förstått matematikens idéer. Såväl forskning som erfarenhet visar att 
barns första möte är betydelsefullt för synen på både matematik och matematikundervisning i 
den fortsatta skolgången. Redan under tiden före och vid skolstarten grundläggs barns 
kunnande men också deras syn på och attityder till matematik (Skolverket, 2003).  
  
Många lärare och skolledare konstaterar att de allra flesta elever i de tidigaste skolåren har 
lust att lära men att många förlorar denna lust under de senare åren i grundskolan (Skolverket, 
2003). I matematik märks relativt tidigt skillnader mellan elever som inte lyckas förstå 
matematik och de som upplever spännande utmaningar när uppgifterna blir svårare. 
Framförallt verkar det vara omkring skolår 4-5 som dessa skillnader blir tydliga och de 
förstärks under resten av skoltiden. Enligt Hembre (1990) ökar matematikängslan under 
skoltiden och når en topp under skolår 9 och 10. Xin Ma (1999) menar att matematikängslan 
ökar under de tidiga skolåren och att en ökande ängslan leder till försämrade resultat i 
matematik. Newstead (1998) visar också på att matematikängslan är ett fenomen som startar i 
tidiga år. Även om attityder förstärks eller förändras under skoltiden menar hon att när 
matematikängslan väl uppkommit är den svårt att råda bot på. Ängslan finns förmodligen kvar 
även i vuxen ålder, vilket kan ge långtgående konsekvenser. 
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2.3 Lärarkompetens  
Enbart en positiv attityd och att en lärare inte själv upplever ängslan inför matematiken är 
ingen garanti för en lyckad matematikundervisning (Wood, 1988). Wood menar vidare att 
lärare måste vara både entusiastiska och kunniga i det ämne de ska undervisa.  På uppdrag av 
regeringen tillsattes år 2003 en delegation med uppdrag att utarbeta en handlingsplan med 
förslag till åtgärder för att förändra attityder till och öka intresset för matematikämnet samt 
utveckla matematikundervisningen. Detta uppdrag resulterade i utredningen Att lyfta 
matematiken – intresse, lärande, kompetens (SOU, 2004).  
 

Alla, från förskolebarn till skolelever till studenter och doktorander, känner glädje i att utmanas 
och uppleva en växande självtillit i sitt matematiska tänkande. För att detta skall vara möjligt 
behövs det att vi tar vara på och stöder alla lärares engagemang och ger reella möjligheter till 
kompetensutveckling och till att utöva yrket. (SOU, 2004, s. 11)  

 
Lärarnas situation och villkor har varit delegationens viktigaste fråga (SOU, 2004). De menar 
att det krävs tid och resurser för att utveckla matematikundervisningen genom 
erfarenhetsutbyte och studier och att lärarutbildningen i matematik behöver breddas och 
fördjupas. För att få en undervisning med meningsfullt innehåll som svarar mot kraven i 
dagens samhälle krävs att kunniga, aktiva och intresserade lärare kan leda och stimulera barns 
och ungdomars matematiklärande. Vidare menar de att tillgången på utbildade lärare i 
matematik behöver öka både på kort och på lång sikt, då många lärare som idag undervisar i 
matematik, från förskola till högskola, saknar eller har begränsad högskoleutbildning i 
matematik och/eller matematikdidaktik. Det är även många lärare i matematik som inte någon 
gång under sin lärartid har haft kompetensutveckling i matematik och/eller matematikdidaktik 
(SOU, 2004). 
 
Delegationen (SOU, 2004) menar med ”lärare i matematik” inte bara ämneslärare i matematik 
för grundskolans senare år och för gymnasieskolan utan också lärare i tidigare skolår och 
förskollärare och även specialpedagoger som tar ansvar för elever i matematiksvårigheter. 
Gemensamt för alla dessa lärare är att de behöver ha relevant kunnande i såväl matematik som 
matematikdidaktik. Enligt delegationen (SOU, 2004) är dock högskolestudier i matematik och 
matematikdidaktik mycket begränsade för lärare i skolår 1-6. Omkring 70 procent av lärarna 
som undervisade i matematik läsåret 2002/03 hade högst 10 poäng eller motsvarande och 
endast 5 procent hade mer än 20 poäng. Vad gäller specialpedagogutbildningen på 60 poäng 
har endast en mycket liten del, oftast bara 5 poäng, gällt läs- och skrivinlärning och lärande i 
matematik, trots att det ofta är inom dessa områden som många elever behöver extra stöd. 
Således får många elever i matematiksvårigheter hjälp av specialpedagoger som helt saknar 
högskoleutbildning i matematik eller matematikdidaktik (SOU, 2004). I lärarutbildningen vid 
Umeå universitet (där studien utförs) är det tillräckligt att som blivande lärare i grundskolans 
tidigare år läsa 3 poäng matematik/matematikdidaktik i sin utbildning 
(http://kursplaner.educ.umu.se). 
 

2.4 Lärare med negativa erfarenheter av matematik 
Enligt Wood (1988) är det stor risk att lärares matematikängslan överförs på elever. Detta 
påstående kan man även finna i Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens (SOU, 
2004), där det har visat sig att många studenter som tänker bli lärare i förskola och tidiga 
skolår eller fritidspedagoger, har dåliga erfarenheter av matematikämnet. Man menar i 
rapporten att det är viktigt att kartlägga och bearbeta dessa studenters inställning så att inte 
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negativa attityder och förväntningar förs över på barn och elever, vilket blir resultatet om inte 
lärare och lärarstuderande själva har gjort upp med sina negativa erfarenheter.  
 
Även i rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket, 2003) menar man att 
vuxna med negativa erfarenheter av matematik lätt överför dem till nästa generation. Många 
har negativa erfarenheter av matematik som upplevs som meningslös och svår att förstå. Hos 
en del leder det till känslor av misslyckande, avståndstagande och till och med ångest. Många 
bär med sig dessa känslor in i vuxenlivet, vilket kan skapa dåligt självförtroende. (Skolverket, 
2003) Vidare pekar man i rapporten på lärarens betydelse. Läraren anges samstämmigt av 
eleverna som den absolut viktigaste faktorn för lusten att lära. Lärarens engagemang och 
förmåga att motivera, inspirera och kunna förmedla att kunskap är en glädje i sig är central 
(Skolverket, 2003). 
 
På samma sätt menar Clarke och Clarke (2002) att en av de faktorer som är viktig för 
framgångsrika lärare i matematik för tidiga skolår, är att läraren har övertygelsen att 
matematik kan och bör vara lustfylld. De betonar även vikten av att läraren är säker på sin 
egen kunskap i matematik på den nivå som de undervisar.  
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3 Metod 
 

3.1 Urval 
Undersökningen har bestått av två delar, dels en litteraturstudie och dels en intervjustudie. Jag 
har i litteraturstudien valt att ge en översiktlig bild av forskningsläget i matematiksvårigheter, 
för att sedan fokusera matematikängslan. Intervjudelen fokuserar blivande lärares syn på 
matematiken, utifrån upplevd känsla av ängslan. Vidare har studiens syfte varit att sätta detta i 
relation till lärarutbildningen. Det har därför varit naturligt att få ta del av information från 
just lärarstuderande som själva känt eller känner ängslan inför matematiken.  
 
Urvalet av intervjupersoner har gjorts med snowball sampling technique (Bogdan & Biklen, 
2003, Hartman, 1998). Urvalsmetoden innebär att man börjar med att intervjua en person, 
som kan ge den information man är ute efter. Sedan frågar man den personen om han/hon kan 
rekommendera någon som skulle vara lämplig för undersökningen, man frågar sedan denna 
person samma sak osv.  
 
Valet att intervjua kvinnor var ett medvetet val. Dels gjordes det utifrån den sneda 
rekryteringen som nu finns till lärarutbildningen i grundskolans tidigare år, vilken är starkt 
dominerad av kvinnliga studerande.10 Dels har det varit mer angeläget att intervjua kvinnor 
med tanke på att forskningslitteraturen framhåller att flickor är mer benägna än pojkar att 
känna ängslan inför matematiken.  
 

3.2 Datainsamling 
I litteraturstudien har jag använt mig av tidigare forskning i ämnet. Jag har försökt att göra 
mig en övergripande bild av forskningsläget och därefter har jag utifrån mitt syfte 
koncentrerat mig till litteratur inom det relationella perspektivet, med fokus på 
matematikängslan. Även här har jag valt att sätta problemet i relation till lärarutbildningen. 
Vid litteraturstudien har jag använt mig av följande databaser; Album (Umeå UB:s katalog), 
Artikelsök, Educational Research Abstracts, Eric international och Libris, samt tagit hjälp av 
litteraturtips från referenslistor. 

 
För den andra delen av studien har jag använt mig av intervjuer. Jag har intervjuat fyra 
kvinnliga lärarstuderande vid Umeå universitet. Det har varit halvstrukturerade intervjuer, där 
jag har använt mig av en för mitt syfte bearbetad form av den livsväg som presenteras av 
Garpelin i boken Ung i skolan 2003. Bilden (se bilaga 1) har använts som ett stöd för 
informanten för att denne lättare ska kunna minnas och berätta om sina upplevelser.  
 
Intervjuerna utfördes under november 2004. Varje intervju har tagit ungefär en timme och har 
bandats. Intervjuerna har gjorts enskilt. Informanterna har varit medvetna om att intervjun 
handlat om matematikängslan. Jag har haft färdiga frågeområden som varit ett stöd för 
intervjun, men mestadels har informanterna fått prata ostört. Jag har i konstruktionen av 
intervjufrågor (se bilaga 2) tagit Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 1997) till hjälp. 

                                                 
10 Under höstterminen 2004 var det 2086 studerande på lärarutbildningen vid Umeå Universitet, av dessa var 
1450 kvinnor. (Dessa siffror gäller för hela lärarutbildningen, inklusive gymnasiet.) Av 223 studerande på 
ingången Svenska – kommunikation, (den mest populära ingången för lärare i grundskolans tidigare år) var 197 
kvinnor. (Umeå Universitet, Kansliet för lärarutbildningen) 
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Till en början har frågorna haft en allmän karaktär, för att sedan fokusera matematikängslan. 
Jag har i så stor utsträckning som möjligt försökt att få informanterna själva att börja berätta 
om sina känslor inför matematiken. 
 

3.3 Databearbetningsmetoder 
Vid analyseringen av materialet har jag tagit delar av Analysens sex steg som beskrivs i Den 
kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 1997) till hjälp. Jag har även inspirerats av olika 
analysmetoder som beskrivs i boken, där jag framför allt har använt mig av 
Meningskoncentrering, det vill säga att meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras 
mer koncist. Materialet från intervjuerna har transkriberats. Redan innan intervjuerna hade jag 
kategoriserat mina frågor under tre rubriker; Den egna upplevelsen, Lärarutbildningen och 
Kommande undervisning. Detta gjordes för att underlätta vid analyseringen av materialet, 
vilken därför följt dessa kategorier.  
 
Med tanke på anonymiteten har jag valt att ändra informanternas namn, jag har valt 
tidstypiska namn. Jag har använt en hel del citat från intervjuerna, för att levandegöra 
redovisning och resonemang. Citaten presenteras dock i en språkligt något tillrättalagd 
version, för att vara anpassad till läsning. Jag har därför redigerat bort grammatiska fel och 
omtagningar, såvida dessa inte ändrar förståelsen eller betydelsen av citatet. Betoningar 
markeras med kursiverad text. Tankepauser markeras med… medan uteslutning av text, 
markeras med (…). Inom klamrar finns också förklarande text. 
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4 Resultat 
 
Delar av intervjuerna kommer att redovisas utifrån de tre kategorierna Den egna upplevelsen, 
Lärarutbildningen och Kommande undervisning. Dessa resultat kommer sedan att analyseras 
tillsammans med resultaten från litteraturstudien. I kommande avsnitt följer en diskussion, där 
jag avslutningsvis kommer att lyfta fram de mest betydande resultat som framkommit under 
litteraturstudien och intervjuerna och sätta dessa i relation till lärarutbildningen och skolan. 
 
Den egna upplevelsen 
Det har framkommit stora likheter hos de personer jag intervjuat, men även betydande 
skillnader. Mitt första intryck av informanterna är att det är kvinnor som har haft ett dåligt 
självförtroende under hela skoltiden. Anna beskriver sig själv som en ”mittemellantjej”, ”som 
inte har velat sticka ut”. Karin börjar intervjun med att säga att: ”Vad jag kommer ihåg var jag 
inte speciellt duktig på något då jag började skolan.” ”Jag har väl aldrig varit någon stjärna i 
något ämne egentligen”, är den beskrivning Stina ger av sig själv. Informanterna beskriver hur 
de inte har velat sticka ut, utan väntat på att någon av klasskompisarna ska ta för sig. Om än 
de idag känner sig mer säkra på sig själva finns fortfarande tankar om att ”någon annan kan 
bättre än jag” kvar, vilket visar sig ofta under intervjuerna.  
 
Det första mötet med matematiken har visat sig lite olika hos informanterna. Anna beskriver 
att matten var ganska rolig i lågstadiet, för att sedan i övergången till mellanstadiet bli riktigt 
jobbig och svår. För de andra tre har matematiken varit jobbig från allra första början. En av 
dem fick gå i stödgrupp hela lågstadiet. Att gå ut till specialläraren är något tre av de jag 
intervjuat har erfarenhet av och som de minns som en mycket negativ erfarenhet. Det var 
”pinsamt” att bli utplockad ur den vanliga klassen och till och med något man skulle 
”skämmas lite över”.  
 

Det hemska med det var väl att man verkligen utmärkte sig när man gick dit. Det kändes som att 
jag verkligen var dålig som var tvungen att gå till henne. (Stina) 

 
Att det har varit belagt med skam att vara dålig i matematik är något alla fyra ofta påpekar 
under intervjuerna. Karin beskriver det som: ”Men det är ju det där med matten, är man bra i 
matte då är man smart, är man dålig då är man dum i huvudet, alltså osmart.”  
 
Då jag ber informanterna att beskriva känslan de upplevt i samband med matematiken skiljer 
sig svaren åt. Även om det är liknande känslor som beskrivs, skiljer sig upplevelserna i styrka. 
Två av de personer jag har intervjuat beskriver en mildare form av affektupplevelser kopplade 
till matematiken, så som ängslan, oro, och stress. Anna upplevde matematiken som en stor 
spänning, stressande och obehaglig. Även Stina berättar hur hon blev fysiskt stressad av 
matematiken.   
 

(…) för då var det så att man kände liksom att hjärtat började klappa fortare… man kände… 
man blir stressad för att man ska prestera någonting inför någon annan.  
 

Eva beskriver en ängslan och ett stort obehag inför matematiken som ibland växte till panik, 
Karin beskriver något som snarare skulle benämnas som ångest.  
 

Ja, det är nog precis så det känns att få panikattacker tror jag. Synfältet bara, ja det blir alldeles 
svart för ögonen nästan. (…) Det skulle säkert beskrivas som en ångestattack, säkert, du vet hela 
kroppen bara… vill bara därifrån. Det blir liksom fysiskt...  
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De beskriver alla hur de känslor de hade inför matematiken lett till ett undvikande beteende. 
De har hittat olika strategier för att ta sig igenom matten. 
 

(…) då kopplar man bort allt, nej men jag kan inte, sa jag alltid, jag kommer ihåg det där. (…) 
Jag försökte inte ens för att jag ville inte misslyckas liksom, jag tror att det är det. (Stina) 

 
De jag intervjuat berättar om hur man tittat på kompisar, skrivit av exempel på tavlan utan att 
egentligen förstå och även fuskat på prov, allt för att undvika matematiken. Både Anna och 
Eva berättar hur de i mellanstadiet fick facit och hur det blev en strategi att undvika att räkna. 
Anna tror att hon genom att titta i facit missade stegutvecklingen i matematik, något hon 
känner av än i dag. Även Eva tror att det obehag hon tidigt började känna för matematiken 
ligger till grund för de kunskapsluckor som hon fortfarande har. Eva beskriver en hopplöshet 
och menar att det enda som skulle kunna ge henne grunderna i matematik är att ”gå om hela 
mellanstadiet”. Hon berättar besviket om att ingen såg hennes problem och tog dom på allvar. 
Hon menar att om någon hjälpt henne redan från början kanske inte obehaget för matematiken 
växt sig så starkt.  
 
En av informanterna berättar hur hon nästan för ofta frågade om hjälp, hon tittade på talet, 
bestämde sig för att hon inte förstod och frågade om hjälp istället. Tre av informanterna kan 
beskrivas som ”tysta tjejer”. De har valt att sitta själv och jobba och undvikit att fråga om 
hjälp. För Eva blev matematiken en rädsla, vilken gjorde att hon var tyst under hela låg- och 
mellanstadiet, hon vågade inte fråga läraren om hjälp och inte heller kompisar. Eva berättar 
om hur hon var livrädd för att få en fråga inför klassen: ”Ja men alltså panik, fråga inte mig!” 
Även för Karin tog det emot att be läraren om hjälp.  
 

Många gånger har det nog varit så att jag suttit tyst och så har jag tagit matteboken hem till 
pappa. Men jag fick hjälp av honom (läraren) om jag frågade, men det var ändå lite pinsamt, 
man försökte dölja om man hade problem om han kom.  

 
Då jag frågar hur attityderna till matten har varit hemma och om de har skiljt sig åt mellan 
mamma och pappa, får jag liknande svar från tre av informanterna. Det är pappan som har 
hjälpt dem med matten. Anna berättar: ”och mamma är inte alls, eller hon sa som nej direkt 
och sa att jag skulle prata med pappa.” Även Karins mamma reagerade på samma sätt, ”Den 
som har hjälpt mig med matten det är pappa, men mamma bara nej, jag kan inte det där, det 
är så svårt (…).” Inte heller Stinas mamma ville hjälpa till med matten. ”Ja, det har varit 
skillnad, min mamma har ungefär som mig, (…), eller hon kanske inte har hatat matte så men 
hon har inte haft lätt för det.” Informanterna tror att deras mammas syn på matematiken kan 
ha påverkat deras egen syn, men att det nog har varit omedvetet. Återigen kopplas synen på 
matematik till att det handlar om att vara smart.   
 

…det är nog mer det där i skolan, att jag kanske har sett min mamma som osmart då, att jag har 
fått det från skolan, att är man dålig i matte då är man osmart och då är också mamma osmart. 
(Karin) 

 
Det som har visat sig hos tre av intervjupersonerna är att då matematiken varit på deras egen 
nivå har pressen minskat och matten har till och med kunnat vara lite rolig. Detta är vad som 
hänt när de börjat gymnasiet och läst matematik A. De beskriver kursen som en repetition och 
som att de äntligen förstått. De hann med eftersom kursen gick i ett långsamt tempo. 
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Obehaget för matematiken visade sig återigen för dessa tre då B-kursen tog vid. Det blev nu 
betydligt svårare och det kom in nya moment som de inte stött på tidigare, vilket upplevdes 
stressande. De beskriver att även om frustrationen fanns kvar var det nu trots allt lite mer 
”skitsamma” i inställningen till matematiken. De upplevde inte den rädsla som var mer 
påtaglig i grundskolan. En av informanterna menar att det var mer tidspress i grundskolan, 
vilket upplevdes mycket obehagligt, men att denna försvann under gymnasiet. Tidspressen tar 
alla upp som en mycket negativ erfarenhet och det är något som ofta återkommer under 
intervjuerna.   
 

Ja, det kunde komma på de här ”tidspressgrejerna”. Ja då kunde den här superstressen komma, 
ja det kunde den. (…) Det var verkligen… hjärtat slog så man blev helt skakig, man kan ju inte 
skriva då, man kan ju inte tänka. (Karin) 

 
Eva gick Handelsprogrammet på gymnasiet och läste enbart matematik A. Även om A-kursen 
upplevdes som svår berättar Eva i likhet med de andra att det inte var samma press som det 
var under grundskolan, utan att hon nu mer ”struntade” i matematiken. Eva menar också att 
det inte var lika ”pinsamt” att fråga om hjälp på gymnasiet. Det var inte heller samma 
betoning på att svara på frågor som det var under grundskolan, något hon upplevde som 
mycket obehagligt och pressande.  
 
Om valet till gymnasiet och samhällsvetenskapligt program berättar Karin: ”Natur var ju 
liksom helt uteslutet, för att jag hade svårt för matte.” Jag frågar då om hon tror att hon hade 
kunnat vara intresserad av natur? Det är ett bestämt svar jag får.  
 

JA! Det har jag börjat inse nu när jag läste Samhälle, miljö och natur (en av ingångarna på 
lärarutbildningen) och tyckte att det var jättekul. Men hallå, jag är kanske intresserad av det här, 
men jag hade inte… det var inte ens ett val jag hade kunnat göra, det var helt uteslutet!  

 
Då jag frågar om Karin tror att denna inställning kan ha påverkat hennes val av 
lärarutbildningen är hon lite osäker. Karin menar att man blir ”skolad” in i någonting och att 
hon blev en ”samhällare” och att man då ska jobba med t ex. ekonomi, bli socionom eller 
lärare.  
 
Lärarutbildningen  
Då Anna bestämde sig för att läsa till lärare var hon på det klara med att det var år 1-3 hon 
ville jobba med. Hon menar att hon nog valt dessa åldrar undermedvetet för att det skulle vara 
lättare (syftar på matematik- och svenskinlärningen) och att den högre nivån i år 4-6 kan ha 
skrämt henne lite innan, men att hon ändrar sin syn under lärarutbildningen.  
 

…men så har jag då tänkt nu, att så kan jag väl inte tänka, för att matematik och svenskinlärning 
det är ju på alla sätt jättesvårt också, så varför tror jag att det ska vara lättare (att börja i en etta) 
än att börja i en fyra?  

 
Alla jag intervjuat menar att deras inställning till matematiken har påverkat val av kurser 
inom lärarutbildningen. De har alla valt att läsa extra kurser i matematik/matematikdidaktik. 
Karin och Stina har redan läst en kurs, Eva läser en på distans och Anna kommer att läsa en 
kurs till våren. Det är ett val som för alla har föregåtts av viss vånda, men tagits med tanke på 
den kommande undervisningen. De är alla överens om att man som lärare i grundskolans 
tidigare år kommer att undervisa i matematik. De har även drivits av en stark vilja att inte låta 
sina egna negativa erfarenheter av matematiken gå ut över deras framtida elever. De har valt 
mellan två olika kurser i matematik/matematikdidaktik på vardera 10 poäng. I den ena kursen 
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(Matematik/matematikdidaktik) är det fem poäng ren matematik medan den andra kursen 
(Matematik i grundskolans tidigare år) mer fokuserar matematikdidaktik. Stina berättar hur 
hon medvetet valde bort kursen Matematik/matematikdidaktik, för att hon kände ”lite sådär 
ångest inför att börja räkna”. Det fanns även en rädsla inför den kurs hon valde, men hon blev 
positivt överraskad.   
 

Det väckte ju en känsla och nyfikenhet och jag tyckte att det var jätteroligt, jag bara gud jag 
förstår ju!  Det är ju kul när man förstår! (..) Det måste vara på ens egna villkor, jag tror att det 
är det, det måste komma från en själv.  

 
Anna har i sitt val av Matematik i grundskolans tidigare år haft sina kommande elever i 
åtanke.  
 

Jag ska inte låta min osäkerhet eller min okunskap gå ut över mina framtida elever, så jag tänkte 
verkligen att jag måste välja en mattekurs minst här på universitetet, (…) Jag vill kunna 
förmedla att det är roligt och upptäckande, jag vill förmedla något annat än det jag har som 
känsla.  

 
Karin valde att läsa kursen Matematik/matematikdidaktik och hon berättar stolt att det kändes 
som en seger att klara den, men att hon tvekar att läsa 10 poäng till. ”Hade det verkligen känts 
bra med matten då hade jag kanske fortsatt 10 poäng till.” Karin berättar vidare om skammen 
som fortfarande är kopplad till matte. 
 

Jag fick aldrig den här ångestgrejen, det fick jag inte, men det var ju mer det här, okej jag kan 
inte! Bort! (…) och sedan hade jag en kille i min korridor som hjälpte mig mycket. Det blev 
ungefär som pappa då! Då gick jag hem till honom och honom behövde jag inte skämmas inför.  

 
Eva läser nu en kurs på distans i matematik, då jag frågar om hon tänker välja någon fler kurs 
i matematik svarar hon bestämt, ”nej, det räcker!”. Eva tillägger att ”det finns en kurs som 
jag… om jag kunde, om jag var duktig i matte skulle ha valt, så den hade jag absolut kunnat 
tänka mig om det inte varit obehagligt”. 
 
Alla jag intervjuat beskriver att den negativa känslan och osäkerheten inför matematik finns 
kvar även om den inte är lika stark i dag. De tvivlar alla på sin förmåga och tror att det finns 
andra som kan bättre. Det är fortfarande då det är kopplat till tidspress som obehaget gör sig 
påmint och det blir ”blockering”. De menar även att det fortfarande kan kännas pinsamt i 
vissa situationer då man behöver räkna och att känslan av att vara osmart hänger kvar. Karin 
säger att det har blivit bättre, men att stressen fortfarande finns kvar, något även Stina 
upplever, ”…det finns den, fast jag håller på att bearbeta den hela tiden. För att jag vill ju få 
upp en säkerhet så att jag inte känner det där stressiga.” Då jag frågar Anna om hon tror att 
den obehagliga känslan för matematiken kan försvinna i och med kursen hon ska läsa, menar 
hon att dessa känslor av att vara sämre än andra sitter kvar.  
  

Jag tror ändå att jämfört med alla andra är jag inte lika duktig eller jag känner mig osäker och 
dom andra verkar kunna det bättre än vad jag kan och då låter jag de göra det istället. Tyvärr…  

 
För Eva finns ett stort obehag för matematiken kvar och det är något som gör sig påmint 
under kursen hon läser.  
 

(…) och då när vi sitter och diskuterar då är det ju saker som jag inte förstår alls och då sitter 
man ju där som ett fån igen, och nu tycker jag ju att jag är så pass gammal att jag borde förstå.  
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Då vi pratar om lärarutbildningen kommer vi in på frågan om det är tillräckligt med 3 poäng 
matematik/matematikdidaktik i lärarutbildningen. De jag har intervjuat menar samtliga att det 
är alldeles för lite. De har alla läst kursen Läs-, tal-, skriv- och matematikutveckling, där dessa 
tre poäng ingår. Stina berättar, ”Dom poängen det var bara lite tankar kring problemlösning 
och så, och det kändes tunt, verkligen.” Hon menar vidare att det är synd att bara läsa 3 poäng 
matematik mot för 7 poäng svenska, eftersom det ger en bild av att matematiken inte är lika 
viktig. De jag har intervjuat är alla överens om att det bör vara minst 10 poäng 
matematik/matematikdidaktik i utbildningen av lärare i grundskolans tidigare år. Eva 
uttrycker det som att ”det är fruktansvärt dåligt (…) jag tycker att tre poäng är på tok för lite, 
minst tio poäng, absolut”.  
 

Tanken är ju att folk skulle kunna gå igenom utbildningen med bara tre poäng matematik och 
sedan faktiskt komma ut på en skola och undervisa i matte. Och det känns ju som skräck! 
(Anna) 

 
Kommande undervisning 
Jag frågar informanterna om de skulle byta bort matematiken om det vore möjligt, t ex inom 
arbetslaget, då de kommer ut och börjar jobba. De svar jag får liknar varandra, de skulle byta 
bort matematiken om det var någon annan som var bättre. Samtidigt finns hos alla en vilja att 
försöka, en vilja att låta matematiken bli annorlunda än den de själva mött. Stina menar att 
hon gärna skulle samarbeta med en lärare som kände sig säkrare i matematik och att det skulle 
vara bra att nivågruppera eleverna och att Stina då skulle ta den ”lägre” gruppen. Även Eva 
skulle byta bort matematiken om det var möjligt.  
 

Ja det skulle jag nog göra, (…) eftersom jag har känt det där obehaget nu när eleverna frågar 
(under VFU) och så kan jag inte hjälpa dom. Det är oerhört stressande, och så läser jag frågan 
och jag läser den igen men jag kommer ingen vart när jag läser den, jag förstår ingenting själv.  

 
Samtidigt som det finns en stor oro, finns det en stark vilja hos de personer jag intervjuat att 
inte överföra sina egna negativa känslor för matematik på kommande elever. Karin tror att 
hennes egna erfarenheter av matematiken kan vara negativa för hennes elever, då hon 
omedvetet kan överföra sin egen ångest inför matematiken, men hon tillägger: ”men jag tror 
även att jag skulle vara så medveten om att det inte får bli så, så att jag inte skulle göra det”. 
Hon menar vidare att hon verkligen inte vill att de elever hon kommer att möta ska uppleva 
matematiken på det sätt hon själv gjort.   
 

Det är någonting jag vägrar att acceptera, att mina elever ska tycka det! Jag kommer bli så arg 
om det kommer sådana saker, för så är det inte! Men det är svårt att få bort det i min egen 
hjärna. 
 

Karin menar dock att om hon inte skulle lyckas med att undervisa i matematik, om hon 
märker att det går dåligt för hennes elever skulle det kännas som ett väldigt misslyckande. 
 

…det skulle kännas hemskt, då skulle jag lämna det! Okej då får du ta det! (till kollega) … då 
skulle det ju bli samma ångest att undervisa, som att räkna matte.  

 
Eva tror att den känsla hon själv har för matematiken kan vara positiv för hennes elever, 
eftersom hon kan sätta sig in i den situation elever som har svårt för matematiken är i och att 
hon kan upptäcka dessa elever redan från början. Eva är övertygad om att hon kommer att 
behöva lägga ner mycket tid för att klara av att undervisa i matematik. Trots att obehaget för 
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matematiken ännu är starkt hos Eva finns en liten tro på att hon skulle klara av att undervisa i 
ämnet.  
 

För det vet jag att den matten kan jag i alla fall någorlunda klara av (år 1-3), men sedan när de 
kommer i fyran, femman, sexan då är det ju jättesvårt, men jag får se, för det är ju ändå en 
utmaning. 

 
Stina tror att hennes egna erfarenheter kan var både positiva och negativa. Det positiva tror 
hon är att hon kanske kan förstå de elever som är lite svagare i matematik, att hon kan förstå 
pressen man kan känna och att hon kan förstå hur stressad man kan bli när man inte kan. Å 
andra sidan är hon orolig att hon ska ha svårt att förstå de elever som är duktiga och inte 
kunna ge dem tillräckligt stimulerande uppgifter.  
 
Det har under intervjuerna visat sig att det finns ett stort behov att få prata om de känslor som 
är knutna till matematiken. De jag har intervjuat har alla varit ivriga att få dela med sig av sina 
egna upplevelser och bitvis har det varit jobbiga minnen som kommit tillbaka. Då jag stängt 
av bandspelaren och vi är på väg att gå vänder sig Karin om, suckar och säger: ”oj, det här 
kändes verkligen som terapi!” 
 

4.1 Analys 
Litteraturstudien visar på den kraftiga påverkan upplevelsen av ängslan har i matematiken. 
Magne (1998) menar att eftersom matematik har hög prestige kan misslyckanden leda till 
känsloreaktioner i form av ängslan, eller i svårare fall ångest. Just detta att matematiken har 
hög prestige har visat sig i intervjuerna. Karin beskriver det som att ”det är ju det där med 
matten, är man bra i matte då är man smart, är man dålig då är man dum i huvudet, alltså 
osmart.” Vidare beskriver informanterna ofta skammen av att vara ”dålig” i matematik och att 
behöva specialundervisning var ”något man skulle skämmas lite över”.  
 
Matematikängslan är något som uppstår i tidiga år. Enligt Skolverket (2003), har de flesta 
elever lust att lära i de tidigaste skolåren, men att lusten går förlorad för många under de 
senare åren i grundskolan. Framför allt verkar skolår 4-5 vara en tid då dessa skillnader blir 
tydliga. På liknande sätt beskriver Anna sin matematikupplevelse. För henne var matematiken 
rolig till en början men övergången till mellanstadiet blev svår och jobbig. För de andra tre 
har matematiken upplevts obehaglig från allra första början.  
 
Att ängslan sänker den matematiska förmågan är forskarna inom det relationella perspektivet 
överens om (Magne, 1998, Xin Ma, 1999, Newstead 1998). Detta framgår tydligt i materialet 
och ett talande exempel som kan beskriva detta är den ångest Karin fick i samband med 
matematiken och hur denna ledde till att hon varken kunde skriva eller tänka. ”Det var 
verkligen… hjärtat slog så man blev helt skakig, man kan ju inte skriva då, man kan ju inte 
tänka.”  
 
I litteraturstudien har det visat sig att upplevelsen av ängslan leder till ett undvikande 
beteende (Ashcraft, 1995). Detta beteende har visat sin hos de personer jag intervjuat. De har 
hittat strategier för att ta sig igenom matematiken med hjälp av att t ex titta i facit, titta på 
kamrater och lära sig strategier utan att egentligen förstå dessa. Ashcraft menar vidare att ett 
undvikande beteende leder till att eleven får mindre träning i matematik, något som är mycket 
olyckligt.  
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Newstead (1998) visar vidare på att när matematikängslan väl uppkommit är den svårt att råda 
bot på. Ängslan finns förmodligen kvar i vuxen ålder, vilket kan ge långtgående 
konsekvenser. De personer jag intervjuat visar på att ängslan, oron och stressen för 
matematiken finns kvar. Både Anna och Eva beskriver att de fortfarande har luckor från 
mellanstadiet i matematiken och att det begränsar dem idag. Karin beskriver tydligt hur valet 
till gymnasiet påverkades av att hon var ”dålig i matte”. Natur var inte att tänka på, eftersom 
hon gick samhällsvetenskapligt program blev hon en ”samhällare”, vilket hon tror kan ha 
påverkat yrkesvalet. Denna beskrivning kan ses som ett exempel på vad 
matematikdelegationen menar med att ”tidigare misslyckanden i matematik skapar livslång 
blockering och självcensur vad gäller självförtroende och syn på möjlig yrkeskarriär” (SOU, 
2004).  
 
I litteraturstudien har det visat sig att det under lång tid har funnits en tro på att det är lätt att 
undervisa små barn och unga elever i matematik utan ett egentligt ämneskunnande (SOU, 
2004). Detta har lett till att blivande lärare för dessa åldrar fått liten eller ingen utbildning alls 
i matematik/matematikdidaktik. Vidare menar man att högskolestudier i matematik och 
matematikdidaktik för lärare i skolår 1-6 är mycket begränsade. Följderna har blivit en ond 
cirkel med dåligt intresse och dålig förståelse för matematikundervisningens betydelse i tidiga 
år. Eva har synen att det är lättare att undervisa i matematik i de yngre åldrarna och hon är 
osäker på om hon kommer att klara av att undervisa i matematik i år 4-6. Även Anna ger 
uttryck för denna åsikt även om den för henne har förändrats under lärarutbildningen. Hon ser 
nu det ologiska i detta resonemang och menar att det är minst lika svårt att undervisa i 
matematik i år 1-3 som i år 4-6.  
 
Vidare visar forskningen på att just medvetna och ämneskunniga lärare med en positiv attityd 
till matematik är avgörande för barns lärande i matematik (SOU, 2004, Clark 2002, Wood, 
1988). Det har även visat sig i utredningen Att lyfta matematiken (SOU, 2004) och i rapporten 
Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket, 2003) att lärare upplever att de har för 
dålig kompetens i matematik. Denna syn visar sig även hos de jag intervjuat, de är överens 
om att det är allt för få obligatoriska poäng i matematik/matematikdidaktik på 
lärarutbildningen. De tycker alla att utbildningen bör innehålla minst tio poäng.  
 
Det har i litteraturstudien visat sig att flickor är mer benägna än pojkar att känna ängslan i 
matematik, om än skillnaderna inte är så markanta (Sjöberg, 2004, Hembre, 1990, Skolverket, 
2003). Flickor överskattar svårigheterna och hänvisar i högre grad till tur när de lyckas än vad 
pojkar gör (Sjöberg, 2004). Detta är en anledning till att det varit intressant att låta kvinnliga 
lärarstuderande berätta om sina upplevelser inför matematiken, även då de allra flesta som 
läser till lärare i grundskolans tidigare år är kvinnor. Tre av informanterna beskriver även 
tydligt hur deras mammor haft svårt för och en mycket negativ syn på matematiken. De har 
inte velat hjälpa sina döttrar utan hänvisat till pappan eftersom de upplevt att de inte kan. 
Informanterna tror att det omedvetet kan ha påverkat deras egen syn på matematiken.   
 
Enligt rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket, 2003) beror inte 
ängslan för att inte prestera bra i skolan bara på tvivel på den egna förmågan, utan även på 
tvivel på sig själv som person. Detta mönster för prestationsängslan är något vanligare bland 
flickor än bland pojkar. Det har visat sig att de personer jag har intervjuat fortfarande håller en 
låg profil, de tror inte på sig själva utan hänvisar ofta till att andra kan bättre. Tre av 
intervjupersonerna skulle kunna beskrivas som ”tysta tjejer” då de berättar om sina 
matematikupplevelser. De berättar hur de försökt själva och helst inte frågat lärare eller 
kamrater om hjälp. De berättar alla om skammen av att inte kunna. Den bild de ger av sig 
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själva är att de är sämre än andra och att alla andra kan bättre. Det är intressant hur en av 
tjejerna valt att alltid ta hem matten till sin pappa och hur detta beteende visade sig finnas 
kvar även under lärarutbildningen då hon valde att ta hem matten till en kille i korridoren, 
eftersom hon då inte behövde skämmas. Är man dålig i matte är man dum i huvudet är något 
som verkar inpräntat hos dessa lärarstuderande. Om än medvetenheten om det ologiska i detta 
resonemang verkar det vara svårt att få bort denna tanke.  
  
Många forskare visar på att matematikängslan kan överföras från lärare till elever (Wood, 
1988, SOU 2004, Skolverket 2003). De lärarstuderande jag intervjuat uttrycker oro för hur de 
kan komma att påverka sina framtida elever, eftersom de fortfarande själva känner ängslan 
inför matematik. Samtidigt som de är oroliga för att de omedvetet ska överföra den ängslan de 
själva känt och i vissa fall känner för matematiken, tror de att deras egna erfarenheter kan vara 
positiva och att de lättare ska upptäcka elever med liknande problem. De tror att de kan känna 
igen sig och på så sätt förstå dessa elever, men det finns även en rädsla att kunskaperna inte 
ska räcka till då eleverna blir äldre och att man inte ska kunna ge dem tillräckligt stimulerande 
uppgifter.  
 
Clarke och Clarke (2002) visar att framgångsrika lärare i matematik behöver vara övertygade 
om att matematik kan och bör vara lustfyllt, läraren ska även vara säker på sin egen kunskap i 
matematik på den nivå de undervisar. Alla jag intervjuat visar osäkerhet inför frågan om de 
skulle byta bort matematikundervisningen om det var möjligt. Det finns en vilja att klara av 
uppgiften blandad med en stor osäkerhet på sin egen förmåga och tro på att någon annan kan 
bättre. Karin beskriver även en rädsla för att misslyckas i undervisningen i matematik och att 
det ska leda till ångest.  
 
Som tidigare nämnts leder matematikängslan till ett undvikande beteende (Ashcraft, 1995). 
För att komma undan sin matematikängslan och sina dåliga resultat undviker elever att ta 
matematikkurser, speciellt mer avancerade kurser (Xin Ma, 1999). Även om informanterna 
visat på detta beteende i grundskolan har alla vågat ta extra kurser i matematik. Viljan är stark 
hos de personer jag intervjuat att förändra sin negativa syn på matematiken. De är alla väl 
medvetna om sina brister och har därför valt extra kurser i matematik under lärarutbildningen. 
En stor del av drivkraften har just varit att inte överföra sina egna negativa känslor på 
kommande elever.  
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5 Diskussion 
 
Med tanke på den utsatthet i samhället som följer av bristfälliga kunskaper i matematik är det 
viktigt att finna bakomliggande orsaker till dessa problem. Det jag i denna studie velat 
undersöka är lärarstuderande som upplevt och upplever matematikängslan och hur det har 
påverkat deras val av utbildning och kurser inom lärarutbildningen, vidare hur de tror att 
dessa negativa erfarenheter kan komma att påverka deras undervisning. Gör lärare inte upp 
med sina egna negativa erfarenheter finns stor risk att ängslan överförs till elever (Wood, 
1988, SOU, 2004, Skolverket, 2003), vilket kan leda till en ond cirkel som är svår att bryta, 
något som är mycket olyckligt. De personer som intervjuats visar alla på en oro att deras egna 
negativa erfarenheter ska komma att påverka kommande undervisning.  Samtidigt visar de en 
stark vilja att det inte ska bli så.  
 
I litteraturstudien har det framkommit att många tidigarelärare upplever att de har för dålig 
kompetens vad gäller matematiken (SOU, 2004, Skolverket, 2003), samtidigt att man inte 
behöver mer än 3 p i matematik/matematikdidaktik vid Umeå universitet. Kanske är detta för 
lite med tanke på att dessa lärare med stor sannolikhet kommer att undervisa i matematik? De 
personer som intervjuats är överens om att det bör vara minst 10 poäng 
matematik/matematikdidaktik i utbildningen. Jag tror att de resultat som framkommit i denna 
studie kan vara viktiga att ta i beaktande vid utformningen av lärarutbildningen. Som det ser 
ut i dag är det allt för lite matematik/matematikdidaktik i utbildningen för lärare i 
grundskolans tidigare år.  
 
Om man som lärare själv känner ängslan inför att undervisa i matematik är det av största vikt 
att dessa känslor tas om hand och bearbetas. De intervjuade har alla varit ivriga att få dela 
med sig av sina egna upplevelser och bitvis har det varit jobbiga minnen som kommit tillbaka. 
Karin använder till och med ordet terapi för att beskriva den känsla hon fick under intervjun. 
Jag tror med andra ord att det finns ett stort behov av att bearbeta dessa känslor. Om det inte 
görs under lärarutbildningen, när görs det då? Jag tror att det skulle vara viktigt att lyfta 
problemet med matematikängslan under studier i matematik/matematikdidaktik och ta upp 
ämnet till diskussion med lärarstuderande. Det kan vara ett sätt att fånga upp de som bär på 
matematikängslan och ett tillfälle att bearbeta negativa känslor.  
 
Jag tror att de som valt att ställa upp på intervjuerna är väl medvetna om sina problem. Men 
jag kan inte låta bli att fundera över de som valt att läsa till lärare i grundskolans tidigare år 
och som inte är medvetna om vilka konsekvenser deras negativa känslor för matematik kan 
komma att få. Det har såväl i forskningslitteraturen (Ashcraft, 1995, Xin Ma, 1999) som i 
intervjustudien visat sig att matematikängslan leder till ett undvikande beteende. Eftersom det 
är belagt med skam att vara ”dålig” i matematik är det pinsamt att erkänna sina problem. Det 
är mycket olyckligt om det ska komma att gå ut över framtida grundskoleelever.  
  
Även om det inte går att generalisera utifrån de resultat jag fått fram i studien har de fyra 
personer jag intervjuat viktiga erfarenheter och tankar som är väl värda att ta i beaktande. Jag 
tror att dessa tankar sammantaget med den litteraturstudie som gjorts kan vara värdefulla vid 
utformandet av kurser i matematik/matematikdidaktik inom lärarutbildningen.  
 
Urvalet av intervjupersoner har gjorts med snowball sampling technique. Metoden kan 
kritiseras för att personer av en viss typ rekommenderar personer som liknar dem själva 
(Hartman, 1998). Syftet med studien har dock varit att få en bild av upplevd 
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matematikängslan hos lärarstuderande, varför jag sökt informanter som passar in på dessa 
kriterier. Följaktligen liknar informanterna i många avseenden varandra, men det har även 
framkommit skillnader.  
 
Jag tror att det är viktigt att i en intervju ge informanten visst eget utrymme, varför jag valde 
halvstrukturerad intervju som datainsamlingsmetod. Jag hade färdiga frågeområden med vissa 
specifika frågor, men det har även funnits stort utrymme för informanterna att själva berätta 
om sina upplevelser. Varje intervju har gjorts enskilt. Eftersom det varit halvstrukturerade 
intervjuer har de skilt sig åt beroende på vad som varit viktigt för informanterna. Efter varje 
intervju har jag sett till att jag fått med de frågor jag velat. Jag tycker att litteraturstudien och 
intervjuerna tillsammans har täckt det syfte som var uppställt för denna undersökning. Vidare 
skulle det vara intressant att undersöka mer kring ämnet, då forskningslitteraturen förefaller 
vara begränsad.  
 

5.1 Slutord 
Avslutningsvis vill jag lyfta fram några viktiga aspekter som framkommit i undersökningen 
som kan ha betydelse för lärarutbildningen och skolan. Utifrån min undersökning ser jag ett 
stort behov av mer undervisning i matematik/matematikdidaktik för blivande lärare i 
grundskolans tidigare år. Det förefaller vara ett stort problem som bör tas på allvar. De 
personer jag intervjuat vittnar alla om att det var tidigt som ängslan i samband med 
matematiken visade sig, något som även framkommit i litteraturstudien. Det är därför av 
största vikt att man tar hänsyn till detta i utbildningen av lärare i grundskolans tidigare år. Det 
är dessa lärare som måste vara medvetna om problematiken för att så tidigt som möjligt 
motarbeta att känslor av ängslan och ångest får slå rot.  
 
Det har varit intressant att ett så kraftigt genusperspektiv har visat sig i studien. De allra flesta 
som läser till lärare i grundskolans tidigare år är kvinnor. Eftersom det dessutom visat sig att 
flickor är mer benägna än pojkar att känna matematikängslan är det viktigt att fånga upp dessa 
kvinnliga lärarstuderanden för att bryta en ond cirkel. Vidare har det under intervjuerna 
framkommit att mammans negativa attityd till matematiken kan ha påverkat informanternas 
inställning till ämnet. Det skulle därför vara intressant att undersöka vilken påverkan 
mammors attityder till matematik har på flickor.  
 
Vad som även skulle vara intressant att fundera vidare kring är hur man kan hjälpa de lärare 
som upplever matematikängslan då de kommer ut och börjar arbeta. Det skulle vara mycket 
intressant att följa de fyra kvinnor som deltagit i studien då de kommer ut som 
yrkesverksamma lärare. Hur ställer de sig nu till matematiken? Har de lyckats ändra sin 
negativa syn, finns stressen, oron och i vissa fall ångesten kopplad till matematik ännu kvar?  
 
Då väl matematikängslan uppkommit är den svår att råda bot på och den kan ge långtgående 
konsekvenser, något som visat sig såväl i litteratur- som intervjustudien. Om än de som 
intervjuats gjort stora ansträngningar för att få bort känslan av ängslan i samband med 
matematiken, har det visat sig vara svårt. Det är därför viktigt att under lärarutbildningen så 
tidigt som möjligt fånga upp studenter med negativa känslor inför matematiken. De måste 
under utbildningen få tid att bearbeta sin matematikängslan, allt för att undvika att dessa 
känslor ska komma att gå ut över framtida grundskoleelever.  
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Bilaga 1  

Livsväg – ett intervjuunderlag 



Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 
 
Den egna upplevelsen 
 

• Hur upplevdes skolstarten? De olika ämnena, sedan kärnämnena, engelskan, svenskan 
och matematiken.   

 
• Kan du berätta lite om din egen matematikhistoria, hur upplevdes mötet med 

matematiken? Hur upplevdes matematiken på låg-, mellan och hög?  
 

• Hur var attityden hemma, hur beskrev föräldrar sin matematikhistoria? Dvs. hur 
pratade man hemma? Skillnad pappa – mamma?  

 
• Kartlägg eventuell specialundervisning och känslorna kring det.  

 
• Hur gick din inlärning till? Tyst själv, alternativt kompis eller frågade läraren?  
 
• När började du känna ängslan inför matematiken, på vilket sätt uttryckte sig denna 

ängslan? Hur upplevdes/upplevs den?  
 

• Hur har ängslan påverkat din inlärning/prestationer? 
 
• Hur har omgivningen bemött din ängslan? Med ignorering eller med förståelse eller 

med ökade krav?  
 
 
Lärarutbildningen  
 

• Hur kommer det sig att du valde att bli lärare i grundskolans tidigare år?   
 

• Har den ängslan du känner inför matematiken påverkat ditt val av lärarutbildningen? 
Kanske tom val av annan utbildning?  

 
• Har den ängslan du känner inför matematiken påverkat ditt val av kurser inom 

lärarutbildningen? 
 

• Finns ängslan kvar, gjort något för att komma undan den?  
 

• Något du saknar i lärarutbildningen, skulle vilja ha mer av? 
 



Bilaga 2 
 

Kommande undervisning 
 
• Tror du att du kommer att behöva undervisa i matematik? 
 
• Kommer du att undvika att undervisa i matematik om det är möjligt, t ex byta inom 

arbetslaget? 
 

• Hur har dina funderingar om att undervisa i matematik gått/hur går?  
 

• Tror du att din egen ängslan kan komma ha någon positiv/negativ påverkan på de 
elever du kommer att möta? Kommer ängslan att påverka din roll som lärare i 
matematik?  

 
 




