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Idag

• Vad är matematikångest?
• Varför har elever matematikångest?

• Hur kan du upptäcka matematikångest?
• Hur kan du hantera matematikångest?



Kort om mig

• Lektor, IDPP
• Forskar om lärande och 

undervisning i matematik
• Matematiklärare
• Lärarutbildare sedan 2007

• NCM ncm.gu.se

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH 
PEDAGOGISK PROFESSION





Matematikångest
• 3 av 4 har upplevt matematikångest
• En av orsakerna till betyget F 
• Någon i varje klass har matematikångest 



Forskning

Aldrup et. al, 2020; Ashcraft, 2002;  Ashcraft & Krause, 2007; Ashcraft & Moore, 2009; Alsup, 2004; 
Beilock et al., 2010; Berkowitz et al., 2015; Buckley, 2013; Dowker et.al, 2016; Luttenberger et. al, 2018; 
Lyons & Beilock, 2012; Pizzie et. al, 2017: Ramirez & Beilock, 2011; Maloney & Beilock, 2012; 
Tyron,1980; Hambree, 1990; Howard & Warwick, 2017; Hilton, 1980; 
Spencer et al., 1999; Finlayson, 2014; Maloney et al., 2015; Soni & Kumari, 2017; 
Petronzi et al., 2019; Szczygieł, 2020; Wine, 1981; Wigfield, 1988



VAD ÄR MATEMATIKÅNGEST?



Matematikångest
Matematikångest (MA) en särskild form av ångestproblematik riktad mot matematik

• känslor av stress och ångest som stör vid arbete med siffror och problemlösning 
i vardagen eller i skolmiljöer (Richardson & Suinn,1972)

• en irrationell rädsla för siffror och matematisk problemlösning i både vardagslivet och 
akademiska miljöer (Farman & Berman, 2003)



Matematikångest
• Reaktioner av den omfattningen har ej observerats i något annat skolämne 
• Ett komplext, känslomässigt tillstånd utöver ”jag gillar inte matte”



Matematikångest
Karaktäriseras av: 
• rädsla
• panikattacker
• oro
• stress 
• avsky
• motstånd
• undvikande



Matematikångest

• Hämmar elevens förmåga att lära sig och göra sitt bästa i matematik
• Tar upp arbetsminne

• Avleder uppmärksamhet från matematik
• Kan bidrar till långvarig negativ attityd till matematik



Yngre elever med matematikångest

• Agerar utåt - ilska, motstånd, känslomässiga reaktioner
• Undviker matematik - drar sig undan, vägrar, väljer bort



Äldre elever med MA

”Jag går ofta runt med en oro inför matematiklektionerna”

”Jag känner mig hjälplös när jag ska lösa problem i matteboken, och 
känslan sitter i länge”

”Jag spänner mig när jag ska göra matteläxan, jag svettas”

”Jag behöver inte matte, vem behöver det?”

• Väljer bort matematik
• Gör sig lustiga, förminskar matematikens betydelse

(OECD, 2012)



Matematikångest och kognition

• Arbetsminnets kapacitet 
försämras av MA

• Alla kan drabbas av  
överbelastat arbetsminne

• Men det blir problematiskt när 
det blir ett hinder för 
matematiklärande

• Den oron och rädslan MA bidrar 
med gör att kognitiv förmåga 
försämras



Matematikångest och kognition

• Vissa aspekter av matematik är 
kognitivt utmanande för många

• Särskilda inlärningssvårigheter
• MA påverkar arbetsminnet 

negativt 



Varifrån kommer MA?

• Det är osannolikt att matematikångest är genetiskt

• Allmän ångestproblematik kan vara genetisk

• Kombination av anlag för ångest och yttre faktorer 

Inifrån?  



Varifrån kommer MA?

• Skola och utbildning – erfarenheter av ensidig matematikundervisning
• Läraren – auktoritär, aggressiv, ej lyhörd, skuldbelägger eleven

• Klasskamrater – en kultur utvecklas, ”den smittar”
• Hemifrån – ”vi har inga mattegenier i familjen"

Utifrån 



• Samhället - vi exponeras för negativa attityder och stereotyper

Varifrån kommer matematikångest?
Utifrån 



FAKTORER SOM PÅVERKAR MATEMATIKÅNGEST 



Ålder
• MA förekommer i alla skolår

• Ovanligt på låg- och mellanstadiet

• Ökar med skolåren, toppar på högstadiet, planar ut i vuxen ålder



Ålder
• Ångest ökar med åren
• Matematiken blir svårare och tråkigare med åren – repetitiv

• Vi exponeras för negativa attityder och stereotyper successivt 



KÖN
• Ingen eller liten skillnad 

• Länder där flickor och pojkar har samma 

möjligheter att gå i skolan 



• Flickor uttrycker osäkerhet och delvis ångest i högre grad
• På högstadiet/gymnasiet (unga vuxna)

KÖN



NATIONALITET

Kulturella skillnader? 
• Länder i Europa  (t.ex Finland, Schweiz) där 

elever presterar högt i matematik tenderar 
att ha låga nivåer av MA

• Länder i Asien (t.ex Japan, Korea) där elever 
också presterar högt i matematik tenderar att 
ha höga nivåer av MA



NATIONALITET

Kulturella skillnader 
• MA kan triggas av prestationsångest och påtryckningar
• Svårt att undersöka samband prestation och ångest
• MA kan inte tillskrivas en särskild kultur eller nationalitet



Sammanfattning om faktorer
• MA kan inte tillskrivas en specifik ålder eller nationalitet
• Vanligast i högre skolår

• En kombination av arv och miljö, främst ytter faktorer



Tidig matematikångest finns
• Elever i åk 1 (7 åringar) 
• MA över tid (start, mitten, slut)
• 12 skolor, 28 olika klasser, 369 elever
• Skala (hög, medel, låg, ingen) 

(Szczygiel & Piernokiewicz, 2022)



Forskning om matematikångest
Matematik
ü De flesta i åk 1 upplevde låg MA (41-49%)
ü En femtedel upplevde ingen MA alls (20-32%)
ü Cirka en fjärdedel upplevde medel MA (22-36%)
ü Få med hög/extremt hög nivå av MA (ca 1-3%)

Matematikprov
ü En tredjedel upplevde inget negativt mot prov
ü En tredjedel upplevde låg MA mot prov
ü Den tredjedel medel och stark MA mot prov

(Szczygiel & Piernokiewicz, 2022)



VAD HAR ELEVER ÅNGEST FÖR?



7 DOMÄNER SOM KAN HJÄLPA DIG 
ATT UPPTÄCKA MATEMATIKÅNGEST



Vad har elever ångest för?
1. Rädsla för att misslyckas
2. Betyg och prestation 

3. Matematikens natur
4. Andras reaktioner
5. Undervisning

6. Tidspress
7. Ovisshet



1. Rädsla för att misslyckas
”Jag kommer att göra fel, jag kommer att få 
fel svar, jag kommer att komma bort mig, 
alla kommer att skratta åt mig, jag 
skämmer ut mig”



2. Betyg
”Jag är rädd för att inte få alla rätt,

jag får inte bra betyg,

jag halkar efter, jag får gå om en
årskurs/läsa om en kurs”



3. Matematikens natur
”Matematik är för svårt, jag förstår aldrig vad de frågar 
efter i uppgifterna, uppgifter om höga tal är svåra, läraren 
pratar för fort, matematik är tråkigt.”



4. Andras reaktioner
”Mamma/pappa/föräldrar/lärare 
blir arga.”

”När läraren visar för andra i 
klassen vad jag har gjort kommer 
de att skratta.”



5. Undervisning
”Läraren förklarar för snabbt, jag 
hänger inte med.”

”Läraren pratar för länge, jag 
orkar inte lyssna och sedan vet 
jag inte vad läraren har sagt.”

”Jag förstår inte vad läraren 
försöker säga, vad läraren har i 
tankarna.”



6. Tidspress
”Jag hinner inte göra klart, 

jag hinner inte tänka klart”

”Jag känner stress, 

jag blir ledsen om jag inte blir klar i tid”



7. Ovisshet
”Jag är orolig för att jag inte vet vad som ska komma”



Vad hände i åk 1 över tid?

• MA högst i början
• Minskade under årets gång

• Överraskande

(Szczygiel & Piernokiewicz, 2022)



Studiens nyckelfynd
• MA kan förekomma tidigt, förändras över tid
• Hög MA är ovanligt i åk 1

• Lärarens förhållningssätt är viktigt



VAD KAN
LÄRARE GÖRA?



Didaktiska strategier 

Upptäcka Kartlägga Intervenera



1. Upptäcka
Bli medveten om att
q det kan förekomma matematikångest i ditt klassrum
q matematikångest är ett problem för individen och din klass



2. Kartlägga
- När? I vilka situationer? 
- Vilka uppgifter triggar igång MA?

(Textuppgifter? Upprepning? Utantillinlärning/automatisering?)

- Vilket matematik triggar igång MA? 
(Aritmetik? Algebra? Geometri?) 



3. Intervenera
-----------------------Förändra din undervisning!-----------------------------

qTillåtande klassrumsklimat

q Avdramatisera felsvar. Fel är bra! Vi lär oss!
q Avdramatisera prov
q Minska tidspressen, exempelvis genom att byta färg på penna

qSjälvförtroendeuppgifter – start som ger känslan av att lyckas



3. Intervenera
-----------------------Förändra din undervisning!-----------------------------

q Lyhört förhållningssätt

q Struktur och tydliga lärandemål
q Variera undervisningsformer, uttrycksformer och matematikuppgifter
q Låt eleverna samarbeta vid problemlösning, ”whiteboarding” 

q Fokusera inte på svar – fokusera på gruppens resonemang
(Furner & Duffy, 2002)



Didaktiska strategier
• Kommunicera i klassrummet – tysta klassrum förstärker MA
• Resonera i helklass

• Inkludera elever med MA, låt alla samarbeta kring ett innehåll
• Individanpassa undervisning vid behov



Läraren kan också…
…arbeta med attitydförändringar
q Din attityd till matematik är viktig

q Hur du pratar om matematik 
spelar roll

q Ta vara på positiva elevattityder 
och goda förebilder



Visa att matematik är mångfacetterad!



Slutligen
• Reagera: Prata om matematikångest med dina kollegor!
• Samarbeta: Som lärare är du aldrig ensam! 

rimma.nyman@gu.se



Sammanfattning

• Vad är matematikångest?
• Varför har elever matematikångest?

• Hur kan du som lärare upptäcka matematikångest?
• Hur kan du hantera matematikångest i klassrummet?



Lästips

Aldrup et. al, 2020; Ashcraft, 2002;  Ashcraft & Krause, 2007; Ashcraft & Moore, 2009; Alsup, 2004; 
Beilock et al., 2010; Berkowitz et al., 2015; Buckley, 2013; Dowker et.al, 2016; Luttenberger et. al, 2018; 
Lyons & Beilock, 2012; Pizzie et. al, 2017: Ramirez & Beilock, 2011; Maloney & Beilock, 2012; 
Tyron,1980; Hambree, 1990; Howard & Warwick, 2017; Hilton, 1980; 
Spencer et al., 1999; Finlayson, 2014; Maloney et al., 2015; Soni & Kumari, 2017; 
Petronzi et al., 2019; Szczygieł, 2020; Wine, 1981; Wigfield, 1988
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