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Syftet med denna studie var att beskriva och analysera innebörden av matematikoro ur ett 

lärarperspektiv och vad detta får för pedagogiska konsekvenser hos eleven i samband med 

matematik. Studien utgår från en kvalitativ ansats där vi använt oss av intervjuer som metod. I 

resultatet framgår det hur lärare kategoriserar matematikoro samt vilka förklaringar de har till 

det samma. Lärarna visar på, utifrån sina erfarenheter, hur man kan möta elever med 

matematikoro. I vår studie och utifrån dessa lärare, har vi fått fram hur relationer mellan 

eleverna och deras omgivning kan bidra till en lägre självkänsla i matematik. Även språket 

och stressen kan ha inverkan på eleverna. Vidare har vi kommit fram till hur mycket goda 

relationer och lärarens kompetens har betydelse för hur man ska möta elever med 

matematikoro.  Utifrån detta så har vår studie bidragit till att utvecklat vår specialpedagogiska 

kompetens. Vi har fått syn på områden som har betydelse för hur man möter elever med 

denna typ av svårighet.       
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1. Inledning 

I olika medier får vi ta del av många rapporter som visar på hur elever har det i skolan och 

som tyder på att de inte mår bra. Mer allmänt och utifrån medias bild, kan skälen till detta 

vara många, men ett kan vara den press som eleverna känner av i samband med de ökade 

kraven i samhället. Pisastudien från år 2012 (Skolverket, 2013) visar att Sveriges 15-åringars 

genomsnittliga resultat i matematik har försämrats mest av alla OECD-länder, sett över tid. 

Försämringarna gäller både svag- och högpresterande elever. Pisastudien visar också att 

pojkar har fått en större nedgång i resultatet än flickor. Det framgår bland annat hur området 

problemlösning, har försämrats hos svenska tonåringar och att vi i Sverige nu befinner oss 

under medel gällande denna del i Pisa (2012). Utifrån detta väcks således diskussioner i 

media. Pisastudien påverkar hur samtalet förs genom media och hur svenska tonåringars 

matematikkunskaper uppfattas. I vår profession som lärare i matematik ser vi att ämnet har en 

hög status som leder till att många elever känner en oro inför detsamma. Eleverna jämför sig 

med varandra och är man inte som elev duktig i matematik kan oroskänslor uppstå. Ställer 

man obehag i relation till det som Barnkonventionen (1989) tar upp, att barnets bästa är 

överordnat, blir området också intressant. Alltså obehaget ska i alla lägen tas bort för att vi 

ska ha barnets bästa i fokus. I läroplanen (2011) står det att alla som arbetar i skolan ska 

uppmärksamma och stötta elever som är i behov av särskilt stöd och medverka till en god 

lärmiljö. Utifrån detta bör man ta hänsyn till varje enskild individ och se individens behov, 

förutsättningar och tänkande för att stärka elevens tillit till den egna förmågan. Intressant är 

att få syn på några lärares medvetenhet om hur de kan se, upptäcka och möta elevers 

eventuella oro inför matematik. Om matematikoro finns, när uppstår den i så fall? Med 

matematikoro menar vi hur elever får negativa känslor och oro kring ämnet. Då oro inte är ett 

kunskapsmål, men påverkar själva lärandet, kan det vara av betydelse i ett specialpedagogiskt 

arbete.  

 

1.1 Disposition 

Uppsatsen startar med rubriken inledning där syfte, disposition, centrala begrepp och vår egen 

förståelse tas upp. I kapitlet bakgrund redovisas forskning kring matematikoro, både nationell 

och internationell. Därefter presenteras de teoretiska utgångspunkterna samt vårt syfte och 

frågeställningar. Under rubriken metod redovisas design, urval, genomförande och analys av 

studien. Till sist tas våra tankar kring forskningsetiska överväganden upp. Efter detta 

redovisas resultatet utifrån våra frågeställningar.  
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I kapitlet diskussion reflekterar vi kring vårt urval, den metod som vi valt, trovärdigheten och 

giltigheten i vårt resultat, etiska regler, den specialpedagogiska relevansen samt resultatet 

utifrån vår teoretiska referensram och tidigare forskning. Vi avslutar med att dra slutsatser 

kring vårt resultat. I sista kapitlet, Fortsatt forskning, ges förslag på nya, intressanta uppslag 

att eventuellt forska vidare inom. 

1.2 Förförståelse 

Vi är tre grundskolelärare som nu går sista terminen på speciallärarprogrammet med 

inriktning matematik. Vi har i vårt yrke mött elever där man kan ana att de upplever oro inför 

matematikämnet. Utifrån vår yrkesprofession finner vi det angeläget att få kunskap om vad 

som karakteriserar elevers oro, vilka förklaringar ges och hur skapar vi möjligheter för våra 

elever att växa och skapa goda lärmiljöer där elever känner trygghet.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Styrdokument 

I följande avsnitt tas delar ur barnkonventionen, skollagen och styrdokumenten upp. Vi vill 

belysa elevens centrala plats i skolan och samhället i stort utifrån dokumenten och vad dessa 

har för beröringspunkter till vårt undersökta område. Från både ett internationellt och 

nationellt perspektiv har beslut tagits att alla barn har rätt till utbildning och att alla beslut 

kring barn utgår från deras bästa (FN:s barnkonvention, Skollagen, 2010:800 ).  Detta ska 

också gälla särskilt för elever med svårigheter i att nå utbildningsmålen (Skolverket, 2011b).  

Ur Lgr11 står det att skolan ska präglas av en “omsorg om den enskildes välbefinnande och 

utveckling” (s. 7). I våra styrdokument framgår det att skolan ska främja lärandet genom att 

“stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende” (Lgr11, s. 9).  

Detta görs genom att skolan ska “vara en levande social gemenskap som ger trygghet och 

vilja och lust att lära.” (Lgr11, s. 10). Vidare tar Lgr11 upp att  

“Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (s. 10).  

Utifrån detta har läraren en viktig uppgift. Läraren ska “stärka elevernas vilja att lära och 

elevens tillit till den egna förmågan” och “stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever 

som har svårigheter” (Lgr11, s. 14).       
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Ser man till elever med svårigheter lyfter Skolverket (2014) upp två typer av anpassningar 

som ska leda till att eleven får kontroll/hjälp över sin svårighet. Här gör Skolverket en 

distinktion mellan extra anpassningar och särskilt stöd som skolan ska bistå med. Extra 

anpassningar kan göras inom ramen av ordinarie undervisning, medan särskilt stöd krävs då 

man inte kan få till extra anpassningar inom ordinarie undervisning. Det är alltså 

omfattningen och varaktigheten av insatserna som styr om det är extra anpassning eller 

särskilt stöd. Ur detta framgår det att skolan har ett tydligt ansvar i arbetet med att hjälpa 

elever och elever med svårigheter. Skolan har även ett ansvar när det gäller omsorgen av 

elevers välbefinnande. Det finns stöd för detta både på internationell och nationell nivå som 

svensk skola måste följa. 

 

2.2 Forskningsöversikt 

Under forskningsöversikten redovisar vi vad tidigare forskning funnit kring och om 

matematikoro. Några övergripande områden som redovisas är definitioner på matematikoro, 

förklaringar till matematikoro, innebörder och konsekvenser av matematikoro samt lärares 

strategier och kompetens. 

 

2.2.1  Definitioner på matematikoro 

Matematikoro beskrivs på ett antal sätt i litteraturen. I engelskan används begreppet 

Mathanxiety som översatt till svenska betyder matematikångest. Maloney & Beilock (2012) 

skriver om Mathanxiety och hur det kan trigga igång olustkänslor bara genom att se en 

matematikbok, närma sig ett klassrum eller tänka tanken på ämnet matematik.  

Plaisance (2009) visar genom sin litteraturstudie att oro/ångest är en känsla som blockerar 

förmågan att resonera och det kan även bygga på känslomässiga reaktioner från tidigare 

dåliga erfarenheter som hämmar lärandet.      

Barn och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting (2014) menar att i dagligt tal pratar 

vi om ångest, oro och stress och då betyder det ungefär samma sak. Sedan skriver de att om 

rädsla och oro tar över vardagen för individen så att vardagsfunktioner blir begränsade då 

kallar man detta för ångest. Att känna oro och stress är en naturlig del av livet som man 

exempelvis kan känna inför prov i ett ämne eller någon form av prestation och det kan ha en 

positiv betydelse. Om det går för långt kan det exempelvis skapa koncentrationsproblem eller 

fysisk smärta. Således vill vi knyta matematikoro till det Lgr11 tar upp om elevers 

välbefinnande.  
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Elever kan inför matematiksituationer uppleva obehag och starka olustkänslor och det gynnar 

inte elevens mående. Utifrån detta har vi valt att i huvudsak använda begreppet matematikoro 

för att se det ur ett lärandeperspektiv, det vill säga hur matematikoro kan begränsa elevers 

lärandemöjligheter. Olustkänslor är en del i oron och som speciallärare är det intressant hur vi 

kan motverka och möta elever med sådana upplevelser inför skolmatematiken. Vi har i texten 

valt att översätta “mathanxiety” till “matematikångest”. I dagligt tal används ord som stress, 

oro och ångest och betydelsen kan vara snarlik. Då ångest i ett medicinskt perspektiv kan vara 

en stark känsla av oro så har vi utifrån det pedagogiska perspektivet valt att oftast använda 

ordet matematikoro till fördel för ordet matematikångest. 

 

2.2.2 Innebörd och konsekvenser av matematikoro och matematikolust 

Forskningen kring matematikoro lyfter fram olika uppfattningar. Krinzinger, Kaufmann & 

Willmes, (2009) har i en studie funnit att man inte vet så mycket om ångest och oro hos barn i 

årskurs ett till tre. Orsak till detta kan vara att man tidigare utgick från att ångest eller oro 

uppstår i de äldre åldrarna, då matematiken anses bli mer abstrakt och komplicerad (Maloney 

& Beilock, 2012). Mycket av den tidigare forskningen kring matematikångest har mest gjorts 

på vuxna (Wu, Barth, Amin, Malcarne & Menon, 2012). Ny forskning visar dock att 

matematikångest kan börja så tidigt som i årskurs ett. Beilock och Willingham (2014) menar 

att orsaker till detta kan vara att man fokuserar mer på test och arbete i matematikboken. De 

fann även att svaga kunskaper och matematikoro hörde ihop. Sjöberg (2005) menar att det är 

problematiskt med de utvärderingar som ofta görs av elevens matematikkunskaper i skolan. 

Det som förekommer är då ofta prov och tester. 

“Extra problematiskt är utvärdering av svaga matematikelevers kunskaper. Några 

kommunikativa stöttor finns av tradition inte när elevernas matematikkunskaper 

utvärderas.”(s.31) 

Detta till skillnad från vad Hembree (1990) fann i sin forskning att låga matematik kunskaper 

inte behöver ligga till grund för matematikoro. Han fann även att extra resurser inte behöver 

leda till att minska oron för eleven.         

Samuelsson och Lawrot (2009) menar att matematik är mångfacetterad och komplext. 

  Exempelvis på detta kan vara att se matematiken som meningsfull, se det ur ett 

helhetsperspektiv, behärska procedurer, förstå begrepp, använda strategier, kunna 

kommunicera och reflektera.  

http://community.frontiersin.org/people/SarahWu/48631
http://community.frontiersin.org/people/MariaBarth_1/49541
http://community.frontiersin.org/people/VinodMenon/1613
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Författarna lyfter de allt sämre matematikresultaten bland svenska elever i olika 

internationella undersökningar. Att elever med sjunkande resultat känner olust inför 

matematiken menar de är ingen orimlig tanke. Orsaken till detta kan man finna i 

undervisningen genom arbetssätt med kort genomgång, elevens memorerande och övande på 

det matematiska innehållet, oförmåga att skapa ett positiv lärandeklimat och att matematiken 

blir alltför abstrakt. Boaler (2008) visar också på att det matematiska språket inte används i 

vardagen och att man lägger alltför stor vikt på metoder och därmed går tankeverksamheten 

förlorad hos eleven. 

Boesen (2006) skriver att det är mycket som påverkar en elevs lärande i matematik. 

Författaren menar att lärares syn på hur arbetet i och utanför klassrummet ska bedrivas, är 

kanske det som mest påverkar en elevs självförtroende och möjliggörande för lärande. Magne 

(1973) och Sjöberg (2006) menar att en viss stress kan ses både som positivt och negativt. De 

påpekar att lite oro höjer prestationen, vilket i sin tur leder till positiva konsekvenser för 

lärande. Då matematikoron blir så stark, så att det blir ett problem och stör det dagliga livet på 

grund av för hög plåga och känslomässig smärta, påverkar detta lärandet negativt. 

Sjöberg (2006) visar på att provsituationer kan leda till oro och stress hos eleven och att det i 

sin tur leder till sämre resultat. Det hela ses som en nedåtgående spiral mot ännu större oro 

och sämre resultat över tid om man inte bryter detta. Sjöberg menar att  

”Prov bör utifrån ett sociokulturellt perspektiv förstås som särskild form av social 

praktik som är giltig i just den specifika situationen och inte gällande generellt” 

(s.227).  

Han menar att man måste beakta andra bedömningsformer då prov inte visar på hur eleven 

tänker utan endast bara vad den skriver och att det har betydelse för att kunna hjälpa elever i 

dessa situationer. Sjöberg (2006), Magne (1973), Ashcraft, Krause och Hopko (2007) menar 

samtliga att oro kan medföra att elever får ett undvikande beteende som gör att de får ännu 

mindre tid för matematik. Att de här eleverna undviker matematik gör att de får mindre 

träning och därigenom lägre kunskaper, då målet är det motsatta, mer träning och högre 

kunskaper. Sjöberg (2006) visar på att  

“... just matematikämnet toppar stödelevers stressupplevelse samt att dessa elever får 

sämre resultat om de utsätts för stress” (s. 108).  
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Sjöberg (2006) och även Boaler (2008) fann att detta påverkade flickor i större grad än pojkar. 

Hos pojkar såg Sjöberg att betydelsen av att hinna långt och snabbt upplevdes viktigare än att 

göra rätt som han uttryckte det “byter rätt mot fart” (s.108).  

 

2.2.3 Förklaringar till matematikoro 

Sjöberg (2006) menar att matematik är ett ämne med hög prestige som kan leda till att vissa 

elever utvecklar fysiska besvär i form av illamående och huvudvärk i samband med 

misslyckanden i ett ämne med hög status. Det gäller både skolan och samhället i stort då 

ämnet står högt i rang. Vidare skriver Sjöberg att det har visat sig att ju större prestige ett 

ämne har desto större ångest och oro kan det leda till. Även Samuelsson (2005) är inne på det 

spåret och skriver om att matematik anses vara för de smarta. Boaler (2008) visar på att pojkar 

har en större lust att gå snabbt fram genom tävling. De är inte ute efter en djupare förståelse 

utan det är hastigheten i arbetet och att man ligger före sina kamrater inom ämnet som räknas. 

Detta får som konsekvens att elevens självkänsla och tro på sig själv påverkas. Jameson 

(2014) menar att elever med en hög “self-efficacy” (s.521) har också en hög tilltro till sin egen 

förmåga att klara uppgifter. Elever med låg ”self-efficacy” (självförtroende i vissa 

översättningar och i andra självtillit) blir inte lika uthålliga som sina kompisar med hög ”self-

efficacy” och tilltron till sin egen förmåga minskar. Lundberg och Sterner (2009) menar att 

svårigheter att lära sig saker innebär alltid en psykologisk belastning. Om den blir för stor så 

inverkar detta på individens självbild och känslan av att man inte duger. Känslan kan bli 

övermäktig och förtvivlan och oro kan infinna sig. En strategi att undvika detta kan vara att 

säga att matematik inte är viktigt och att det är meningslöst att lära sig. Men de menar också 

när det gäller emotionella negativa konsekvenser, så är forskningen kring detta ringa. 

Lundberg och Sterner har studerat orsaksmekanismer och då kopplingen mellan 

räknesvårigheter och uppgiftsorientering. De fann att bristfällig uppgiftsorientering störde den 

matematiska lärandemöjligheten i större grad än tvärtom. De menar att om vi inte har insikt i 

elevers socio-emotionella problematik får vi svårigheter att hjälpa elever som har svårt att lära 

sig matematik.  

 

Lunde (2011) menar att läroböcker kan vara en möjlig orsak till uppkomsten av dålig 

självkänsla. T.ex. då eleverna går över till mellanstadiet går de också över från att arbeta i 

engångsböcker till böcker som återanvänds. Detta kräver mycket av eleverna både vad gäller 

läs och skrivhastighet. Till detta kommer att det är mer text och färre bilder och det har 

betydelse för elevens lärandemöjlighet och självkänsla. 
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Rädslor som går över styr vad gäller matematik har sin grund i att oron för situationer och 

uppgifter blir för stor. Det innebär helt enkelt att matematikångesten och oron blir övermäktig 

för eleven (Maloney & Beilock, 2012; Lyons & Beilock, 2012). Young, Wu och Menon 

(2012) fann i sin studie att fysiologiskt innebär det en ökad aktivitet i den delen av hjärnan, 

där de negativa känslorna bearbetas. De menar  

”these effects were specific to mathanxiety and unrelated to general anxiety, 

intelligence, working memory or reading ability” (s. 1).  

Lyons och Beilock (2012) ville i sin undersökning ta reda på om matematikångest endast var 

en psykologisk företeelse eller om den även var smärtrelaterad. De fann att det obehag som 

infinner sig hos elever med matematikoro i samband med matematik, ger en större aktivitet i 

de områden av hjärnan som förknippas med smärta. De kunde då dra slutsatsen att elever med 

stor matematikoro kan känna smärta och påtagliga obehagskänslor bara vid tanken på 

matematik. 

Andra funktioner som också blir påverkade av matematikoro är arbetsminnets förmåga att 

bearbeta tal (Beilock & Willingham, 2014) (Beilock & Willingham, 2014). De menar att oron 

tar plats från arbetsminnet och de s.k. ”kognitiva resurser” minskar i omfattning (Maloney & 

Beilock, 2012, s. 404). Då arbetsminnet ska kunna hålla flera räknesteg i minnet under den 

matematiska processen ger denna nedsatta minnesfunktion en högre belastning på 

arbetsminnet. Det blir då svårt för vissa elever att hålla alla steg i minnet. Elever med 

matematikoro blir då extra sårbara och oron upplevs desto större (Beilock & Willingham, 

2014; Lunde, 2011; Sjöberg 2006 ). 

 

2.2.4 Lärares strategier och kompetens 

Lärarrollen har visat sig ha betydelse för elevens utveckling i matematik. Beilock och 

Willingham (2014) visar på att kunskaper, vilja, tålamod och förståelse hos läraren är viktiga 

delar som har betydelse för om eleven kommer att bilda sig en positiv eller negativ attityd till 

ämnet. Ämneskompetensen hos läraren är av betydelse menar flera forskare i litteraturen. 

Läraren själv måste förstå vad den undervisar i (Steele, 2001). Vidare måste läraren tänka på 

hur undervisningen bedrivs. Är fokus mycket på rätt eller fel, ökar frekvensen av antal 

misslyckanden hos eleven (Ashcraft, Krause & Hopko, 2007; Samuelsson, 2005) och därmed 

kan elevens självkänsla minska (Samuelsson, 2006).  
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Problemet blir inte lättare att lösa om man dessutom lyfter in elever med redan befintliga 

svårigheter såsom låg självkänsla eller funktionsnedsättning. Det har visat sig att dessa elever 

löper en större risk att drabbas av oro (Aschcraft et al., 2007). Detta måste således läraren ta i 

beaktande. 

Forskningen har också kunnat visa att de kvinnliga lärare som själva har negativa känslor 

kring matematik, har en omedveten inverkan på framförallt flickor som i sin tur presterar 

sämre (Beilock, Gunderson, Ramirez & Levine, 2010). Anledningen till detta tros kunna vara 

att flickor identifierar sig mer med sin lärare än vad pojkar gör (Sjöberg, 2006). Lärarens 

profession i form av kunskaper och positiv inställning till ämnet, har betydelse för elevens 

lärandemöjligheter i matematik (Beilock & Willingham, 2014). Även föräldrar med en 

negativ inställning till matematik kan föra över den till sina barn (Samuelsson, 2014). 

Samuelsson (2005) påpekar även att en auktoritär lärare kan bidra till att elever känner 

ängslan inför ämnet som läraren undervisar i, t.ex. matematik. Ser man till hur undervisningen 

bedrivs skriver Allen (2011) 

”Students do not own the mathematics; it owns them, leaving many students feeling 

defeated or less than worthy” (s. 2).  

Ett ensidigt arbetssätt leder till sist att eleverna blir uttråkade. Författaren lyfter lärarens roll 

som viktig, inte som en central figur utan man ska som lärare ha eleven i centrum s.k. 

”student-guided investigation” (Allen, 2011, s. 2).  

Boaler (2008) menar att lärandet inte gynnas av att läraren föreläser och sedan låter eleven 

jobba enskilt. Författaren lyfter betydelsen av att läraren måste ställa bra frågeställningar och 

ge elever möjligheter att lösa problem. Först då sker ett lärande. Om eleven förstår och 

upplever en positiv känsla inför matematiken och inte tvärtom, så stimuleras 

lärandemöjligheterna. Elever kan tro sig kunna, genom att repetera exempelvis procedurer, 

men vid tester blir de besvikna då det framgår att förståelsen inte har framträtt.  Således måste 

eleverna ges redskap för att kunna överföra sina kunskaper i nya sammanhang. Samuelsson 

(2005) menar att det är av vikt att visa på vilken nytta eleverna kan ha av matematiken. Det i 

sin tur leder till att ämnet känns mindre abstrakt. Genom kommunikation kan eleven visa hur 

den tänker genom kroppsspråket, rita och skriva. Detta är ett sätt att konkretisera ett abstrakt 

tänkande och ger eleven ett matematiskt språk (Löwing, 2006; Sjöberg, 2006; Steele, 2001). 

Löwing menar att lärare måste vara medvetna om det speciella språk som gäller vid 

matematik men att lösningen inte är att förenkla eller undvika språket.  

http://www.pnas.org/search?author1=Gerardo+Ramirez&sortspec=date&submit=Submit
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Läraren ska successivt utveckla språket och på så sätt öka elevers möjlighet till att 

kommunicera. Det kan stärka eleven i sitt lärande.  

Hufferd-Ackles & Sherin (2004) visar på lärarens roll av att bygga en matematisk gemenskap 

i klassrummet. Detta görs genom kommunikation och att eleverna uppmuntras att 

kommunicera med varandra utifrån deras matematiska idéer. Detta ger en högre förståelse för 

matematikens innehåll, enligt författarna. Genom interaktionen mellan elever så utvecklas 

deras förståelse genom att de resonerar kring matematik. Därför är det av betydelse att skapa 

en sådan miljö/gemenskap som uppmuntrar till detta. Utifrån en sociokulturell utgångspunkt 

får just samspelet mellan individen och sammanhanget betydelse och där kommunikation och 

språk är centrala områden för att främja elevers lärande. Det handlar alltså om eleven i ett 

sammanhang där de krav och förväntningar som möter eleven kan få betydelse för känslor av 

obehag eller olust och som vi benämner som matematikoro. 

Vad det gäller bedömning så menar Bennet (2011) på betydelsen av formativ bedömning. 

Författaren menar bland annat att lärarna verkligen måste ha kunskap om detta område för att 

kunna implementera det i klassrummet för att det ska ge resultat. Boaler (2008) beskriver en 

alternativ bedömningsform, “bedömning för lärande” (s. 80), som en väg. Det innebär 

“elever som har kunskapen och makten att hålla uppsikt över sitt eget lärande” (s. 80) och 

det menar författaren bidrar till att elever får en bättre attityd och höjer sina prestationer i 

matematik. Löwing (2006) skriver om hur skriftliga diagnoser skulle kunna fungera som en 

plan för lärarens undervisning om de är konstruerade för att se elevers förförståelse eller är 

“kopplade till något material för att åtgärda de problem som diagnoserna visat på” (s. 114). 

Då skulle man kunna få till en individualiserad undervisning där man kan lyckas nå eleven i 

lärandet. 

Boaler (2008) lyfter också upp elever som jobbar i en nivågrupperad undervisningsform. Det 

har visat sig genom internationella mätningar (Pisa, 2012) att bland annat Japan och Finland 

nått höga resultat utan att använda sig av nivågruppering i sin undervisning. Författaren 

menar att elever i nivågrupperad undervisningsform ges en falsk känsla av trygghet då man, 

för vissa elever, ställer för låga krav på dem. Därför förespråkar Boaler (2008) att man ska 

undvika nivågruppering. Att sätta ihop grupper där elever känner att de är svaga i matematik 

skapar inte en stark tilltro till sin egen förmåga. Författaren skriver: 

“Elevernas upplevelser av matematikämnet påverkar tyvärr i hög grad vilket förtroende 

de har för sin egen intelligens” (s. 105).  
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Det innebär inte bara att eleverna är uppmärksammade på sina egna förutsättningar utan de 

börjar kategorisera sig som smarta och dumma. Boaler (2008) är kritisk till ett system där det 

är för många tester och prov som mäter elevers prestationer där det är en orimlig förväntan på 

elever som trots att de jobbar hårt inte når upp till kravnivån. Att bli jämförd under sådana 

förutsättningar skapar inte en stark självkänsla.  

”Detta kan skapa lågpresterande elever eftersom det krossar deras självförtroende och 

ger dem en identitet som lågpresterande” (Boaler, 2008, s.87).  

Därför spelar lärarrollen betydelse för hur man förmedlar undervisning och kunskaper 

tillsammans med eleverna. Om lärarna ger konstruktiv och positiv feedback skapar detta för 

eleverna en starkare tilltro till att kunna förbättra sina resultat och motivationen till att lära. 

Berry & Kim (2008) visar på inkluderande arbetssätt i klassrummet som en fördel för elever 

med svårigheter. Dessa elever gynnas av ”stability” (s. 375).  Med det menas att elever sällan 

gynnas av att byta klassrum. Wadlington & Wadlington (2008) skriver om hur begreppet 

dyskalkyli och andra svårigheter i matematik kan vara förvirrande för elever och lärare. 

Begreppet som sådant ger inte någon direkt vägledning, utan läraren behöver ha mer fokus på 

hur förståelse kan skapas och inte fastna i någon diagnosbeteckning. Det handlar också om att 

matematikoro är en konsekvens av vilka krav och förväntningar eleven möter i skolans värld. 

Författaren menar att lärare och elever behöver möta och lära känna varandra och att skolan 

måste ha som mål att inkludera alla elever. Lundberg och Sterner skriver:  

“Dessa elever behöver alltså goda möten med vuxna människor som bryr sig om eleven, 

som närmar sig eleven som en unik och rik medmänniska snarare än som en 

schablonbild av en elev med räknesvårigheter” (s. 46). 

2.3 Olika perspektiv på lärande 

Det finns olika perspektiv på hur man kan förstå lärande och därmed matematikoro. Det förs 

ofta fram i media att många barn och unga mår dåligt och det är sådan erfarenhet som kan 

påverka lärandet i hög grad. Utifrån detta tar vi upp tre perspektiv. 

 

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Utgångspunkten i vårt arbete är den sociokulturella teorin som bygger på Vygotskijs tankar 

om utveckling och lärande. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan 

individen och sammanhanget av betydelse där språket är det centrala för en elevs lärande 

(Vygotskij, 2001).  
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Detta innebär att vi tar hänsyn till elevens närmiljö och sammanhang då vi har elevens 

utveckling i fokus. Det betyder att vi ställer sociala och kulturella sammanhang i en kontext. 

Människor utvecklas tillsammans, där interaktionen mellan dessa ses som viktig, enligt 

Vygotskij. Steele (2001) lyfter fram samspelet mellan människor och använder sig av 

Vygotskijs tankar. Författaren menar att kommunikationen är det centrala. Förståelsen och 

kommunikationen får ett större djup om innehållet innehåller lyssna, tala, se, skriva och dela 

ens tankar med andra.  

 

2.3.2 Relationellt perspektiv 

Utgångpunkten i detta perspektiv är att svårigheter uppkommer när individer och lärandemiljö 

integrerar med varandra, istället för att lägga svårigheterna enskilt på eleven. Från detta 

perspektiv är det således skolans miljö som behöver anpassas för att passa eleven och inte 

tvärtom. Persson (1998) förespråkar det relationella perspektivet för att få en fungerande 

verksamhet inom specialpedagogik. Han menar att fokus bör ligga på vad som händer i 

samspelet mellan olika människor och miljöer. Det betyder att om miljön förändras i elevens 

närhet, anser man att det kommer att påverka elevens förutsättningar att uppfylla målen. Det 

betyder, menar von Wright (2002), att om man vill kunna förstå en annan människa behöver 

vi se till den personens handlingar i samspel med den miljö som personen befinner sig i. Det 

finns ett sammanhang att ta hänsyn till innan man kan bilda sig en uppfattning om en annan 

person.  

 

2.3.3 Kategoriskt perspektiv 

I motsats till det relationella perspektivet lägger man här fokus på den enskilda individen. Här 

är utgångspunkten att det finns ett normaltillstånd och de elever som utmärker sig och inte 

ingår i den kategorin, tilldelas olika åtgärder för att ”kunna göra dem mer normala och 

möjliga att återföra till den vanliga undervisningen” (Emanuelsson et al., 2001, s. 115). Här 

pratar man om elever med svårigheter till skillnad från det relationella perspektivet, där man 

pratar om elever i svårigheter (Persson, 1998, s. 31). Historiskt sett har det kategoriska 

perspektivet dominerat men på senare tid har det relationella perspektivet tagit mer plats. Det 

ena har inte ersatt det andra, utan Persson menar att bägge perspektiven används i dagsläget.  

2.4 Sammanfattande kommentar 

I litteraturgenomgången lyfts delar kring oro och ångest upp. I litteraturen förkommer 

“mathanxiety” mer än vad matematikoro gör.  
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Det centrala är att matematik väcker känslor som både kan vara positiva och negativa. Ett 

visst påslag av stress har visat sig öka möjligheten till lärande. Det är när stressen blir för hög, 

på grund av situationer inom matematiken, som det ger yttringar i form av fysiska eller 

psykiska besvär hos elever som exempelvis illamående, undvikande beteenden, oförmåga att 

resonera m.fl. Det har visat sig att flickor har en större benägenhet att drabbas av oro än 

pojkar. Däremot kan pojkar fokusera mer på snabbhet än att tänka på vad som är rätt eller 

inte. Forskningen lyfter att både bristande kunskaper och relationer kan leda till oro. 

 

Lärarens roll är av betydelse för hur man ska möta och förebygga detta fenomen. Litteraturen 

lyfter fram ämneskunskaper, lärarens känslomässiga förhållande till matematik samt dennes 

kunskap kring elevers självkänsla, biologiska svårigheter och ärftlighet hos elever gällande 

oro. I litteraturen lyfter man fram betydelsen av att ha en varierad och flexibel undervisning. 

Man påvisar också vikten av att ge elever möjlighet till att kommunicera på olika sätt för att 

minska risken till oro.  

 

Forskningen visar också på att matematik fungerar som ett statusämne och ju större status 

desto större oro kan elever uppleva av ämnet. 

Det finns behov av att titta på matematikoro utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv då 

läroplanen för fram att det är viktigt att verka för elevens välbefinnande. 

 

3. Syfte och frågeställningar 
Lgr11 skriver att skolan ska präglas av en omsorg om den enskilde elevens välbefinnande och 

utveckling.  Den omsorgsuppgiften och vår forskningsöversikt, leder oss fram till vårt syfte; 

att beskriva och analysera innebörden av elevers matematikoro ur ett lärarperspektiv och vad 

detta får för pedagogiska konsekvenser hos eleven i samband med matematiklärandet.  

Vi har valt att lyfta fram tre delar i ett problemlösningstänkande där fokus ligger på att 

identifiera en problematik, att försöka förstå den och slutligen redovisa strategier och 

konsekvenser i sammanhanget (Björck-Åkesson & Granlund, 2002).  
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Vi har använt oss av följande frågeställningar för att nå vårt syfte och där just dessa tre 

områden beaktas:   

 

 Vad anser lärare karakteriserar matematikoro? 

 Vilka förklaringar ger lärare till elevers matematikoro? 

 Hur möter lärare elever som upplever matematikoro och hur kan sådan oro motverkas? 

4. Metod 
I den här delen presenteras design, urval, genomförande och analys av data samt 

forskningsetiska överväganden. 

 

4.1 Design 

Vi har valt en kvalitativ ansats. Backman (2008) menar att med kvalitativ ansats studeras 

individens uppfattningar och idéer kring, samt tolkningar av sin omgivning. Det är då möjligt 

att få en fördjupad kunskap kring ett fenomen eller ett förhållande (Fejes & Thornberg, 2015). 

För att kunna beskriva och analysera innebörden av elevers matematikoro ur ett 

lärarperspektiv och vad detta får för pedagogiska konsekvenser har vi använt oss av intervjuer 

som undersökningsmetod. Kvale och Brinkman (2009) skriver att det är viktigt att man tänker 

över syftet med intervjun och vad man vill ha ut av den. Sedan bestämmer man sig för vilken 

teknik och analys som ska användas. Vi valde att använda oss av halvstrukturerade och 

tematiska intervjuer. Detta innebar att vi utgick från ett antal huvudfrågor och därefter 

bemötte vi svaren vi fick mer fritt. Brinkmann (2009) menar att i en kvalitativ 

forskningsintervju uppkommer kunskap i samspelet mellan den som intervjuar och den som 

blir intervjuad. Ju mer kunskap som intervjuaren har om ämnet i fråga, desto större är 

möjligheten att kunna ställa relevanta frågor och följa upp svaren med bra följdfrågor. Då kan 

vi få en djupare insikt i vad studiens lärare tänker om elevers eventuella oro till matematik. 

 

4.2 Urval 

Urvalsprincipen ska relateras till syftet med vår studie och där fokus ligger på vad några lärare 

tänker kring elevers oro i samband med matematik och vad detta får för pedagogiska 

konsekvenser.  
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Vi har utifrån detta valt en kvalitativ metod där vi använder oss av intervjuer som 

undersökningsmetod.  Urvalet grundar sig på att vi, för att inte påverka valet av lärare, tog 

kontakt med rektorerna som fick rekommendera lämpliga lärare för vårt arbete.  

Lärarna kommer ifrån fyra olika kommuner spridda över landet detta av praktiska skäl då vi 

bor i olika delar av Sverige. Dessutom valde vi att få lärare från samtliga stadier i grundskolan 

och om möjligt få en jämn könsfördelning. Det blev en övervikt av kvinnliga lärare dock. Vi 

ville få syn på hur matematiklärare identifierade matematikoro bland eleverna. Detta för att vi 

önskade få en ökad förståelse hur vi ska stötta och hjälpa både lärare och elever med vår 

specialpedagogiska kompetens. Vi valde att inte intervjua speciallärare då det inte är de som 

träffar eleven i första skedet. Det som fångar vårt intresse är hur lärare uppfattar de första 

signalerna från elever i matematiksvårigheter men även hur de tänker kring elevers 

interaktioner med andra. Vidare är vårt intresse att ta del av hur lärare senare möter elever i 

matematiksvårigheter samt elevers interaktioner med andra i ämnet matematik. De lärare som 

ingår i vårt arbete har en bred erfarenhet av att följa elever under flera årskurser och i 

grundskolans olika stadier. Lärarna är femton till antalet och det är elva kvinnliga och fyra 

manliga som deltog i intervjuerna. Fördelningen av stadier är jämnt över dessa femton. 

Intervjuerna varade upp till en timme. 

4.3 Genomförande och analys av data 

Vi tog kontakt med tolv rektorer fördelade mellan fyra kommuner och bad dem 

rekommendera lämpliga lärare för intervju. Vi fick återkoppling från fem rektorer. Vi 

intervjuade femton lärare som inför intervjun fick ett mejl där vi bifogade temat. Detta var för 

att de skulle få möjlighet till en viss förberedelse vilket i sin tur gjorde det möjligt för oss att 

ställa följdfrågor och gå djupare in i diskussionen under intervjutillfället (Kvale, 2009). 

Intervjun utgick från ett antal punkter som kretsade kring ämnet. Dialogen utvecklades 

beroende på vilka svar som gavs. Det var viktigt att svaren blev så uttömmande som möjligt. 

Fejes (2015) menar för att få uttömmande och rika svar kan man använda sig av följdfrågor 

för att få ytterligare fördjupning av svaren. Samtliga intervjuer spelades in och varade upp till 

en timme.  

 

Vi transkriberade samtliga intervjuer i anslutning till genomförandet för att få ett så rikt 

innehåll som möjligt (Kvale, 2009) och att information under intervjutillfället inte skulle falla 

i glömska.  
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Vi använde oss av Fejes & Thornbergs (2015) punktlista där vi analyserade empirisk data vid 

vår analys. Vi följde analysproceduren där vi började bekanta oss med materialet och sedan 

letade vi efter de mest betydelsefulla dragen. Därefter sorterade vi ut likheter och skillnader 

som sedan delades in i olika grupper. Efter det tittade vi på hur dessa grupper relaterade till 

varandra. Nästa steg fokuserade vi på likheterna som delades in i kategorier som sedan 

namngavs. Steget att leta likheter och skillnader gjordes tills det utkristalliserades tydliga 

kategorier. Slutligen jämförde vi passager mot varandra för att se om de fick plats i mer än en 

kategori. Fejes (2015) menar att det är viktigt att belysa alla passager och ställa dem mot 

varandra. Syftet är att få ner kategorierna i ett mindre antal där man kommer åt själva kärnan.  

 

Vi har alla intervjuat fem lärare var. Vi har analyserat och diskuterat tillsammans via Skype 

och haft ett gemensamt dokument via Google Drive. Detta har medfört att vi har kunnat 

kommunicera både muntligt och skriftligt. Vi har haft regelbundna möten, flera gånger 

veckovis. Däremellan har vi läst litteratur, transkriberat och analyserat intervjuer individuellt. 

Vi fördelade litteraturinläsning jämnt emellan oss. Därefter har vi gjort en gemensam analys 

av intervjuer och litteratur. 

 

4.4 Kvalitetskriterier och forskningsetiska överväganden 

Vi utgick från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) vad det gäller information, 

samtycke, konfidentialitet och hur materialet används. Lärarna kontaktades via mejl och 

telefon. De som deltog i vår studie informerades om de etiska principerna.  

Vi meddelade att deltagandet var frivilligt och de kunde avbryta sin medverkan när de ville. 

Vi avidentifierade alla lärare likaså namn på orter och skolor. I vårt arbete undersökte vi hur 

femton lärare uppfattade matematikoro hos sina elever och vad vi fann i litteraturen som 

kunde härledas och jämföras med matematikoro. Vi var inte ute efter att finna en 

generalisering i vad lärare i allmänhet tänker kring matematikoro då urvalet, antalet lärare var 

för litet. Utifrån Larsson (2005) blir vår förförståelse av begreppet matematikoro då ett 

kvalitetskrav, då vi söker efter stöd i litteraturen. Larsson (2005) menar att det inte är lätt att 

visa förförståelsen. Han menar att man måste “avgränsa sig till det som är rimligt relevant.” 

(s. 4) och att detta då är en utgångspunkt för det som ska tolkas. Larsson (2005) lyfter också 

upp perspektivet, fenomenologi. Här sätts förförståelsen istället inom parentes och att även 

detta perspektiv är svårt att upprätthålla då det både bygger på “common sense” (s. 5) och 

teorier. Författaren tar upp ångest som exempel.  
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Han menar att förklaringen av fenomenet såsom spänd, inre konflikt mm. blockerar begreppet 

och man missar istället “innehållet i upplevelsen av ångest” och att man måste “skala bort 

alla möjliga förklaringar” (s. 5).  

Larsson (2005) skriver vidare om gränser som inte är tydliga, mellan berättelse och resultat i 

kvalitativ forskning.  Därför framgår det av vissa forskare att trovärdighet och tillförlitlighet 

är bättre anpassade kvalitetsbegrepp för kvalitativ forskning där berättelser passar bättre i 

dessa sammanhang (Creswell, 2013; Fejes, 2014).  

 

Med smygrepresentativitet menar Göransson och Nilholm (2009) att urvalet i smyg felaktigt 

fås representera en större grupp. De skriver att man säger det inte rent ut utan man resonerar 

som om det skulle gälla en större grupp och kallar detta för smygrepresentativitet.   

 

5. Resultat 
Under denna rubrik presenteras resultatet med utgångspunkt från våra tre frågeställningar. 

Vi har valt att dela in vårt material under våra tre frågeställningar: Vad anser lärare 

karakteriserar elevers matematikoro?  Vilka förklaringar ger lärare till matematikoro? Hur 

möter lärare elever som upplever matematikoro? Vi är medvetna om den ojämna fördelningen 

av antal citerade lärare men vi har sett till att alla finns med i löpande text men inte alltid så 

uttalat. Vid tillfällen när flera lärare har tagit upp samma beröringspunkter har vi benämnt 

dem ”några” lärare. 

 

5.1 Några lärares karakterisering av matematikoro 

Vi har funnit att resultatet kan beskrivas med följande teman i vårt material; bristande tillit till 

sin egen förmåga, undvikande beteende samt stress.  Dessa utvecklas ytterligare i det följande. 

 

5.1.1 Bristande tillit till sin egen förmåga 

Låg självkänsla och låg tillit till sin egen förmåga var ett av flera skäl till matematikoro som 

lärare angav. En lärare menar att osäkerhet behöver inte endast vara knutet till ämnet utan 

ligga på ett generellt plan genom att lyfta flera områden: 

 

“Hon var inte osäker bara i matematik utan egentligen var tjejen ganska osäker i 

många olika situationer och trodde sig inte om att kunna” (lärare tre). 
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Några lärare menar att elever ger upp redan före och deras självkänsla är så låg att de inte ens 

försöker. Vissa elever blir ”jätteoroliga” (lärare nio).  

Hon menade vidare att vissa elever blir ”nästan tårögda” (lärare nio) 

inför matematiksituationer. Detta är exempel på vad matematik kan väcka för känslor om 

eleverna inte har tilltro till sin egen förmåga, säger läraren. En lärare berättar om en elev som i 

början hade en, som hon uttryckte det, “fruktansvärd matematikoro” (lärare elva).  

Läraren uttryckte att det var det bristande matematiska självförtroendet som gjorde att eleven 

inte ens ville komma in i klassrummet när det var matematik. Eleven försökte skydda sig själv 

genom att vara “otrevlig” (lärare 11) och på det viset beskriver läraren vidare att eleven inte 

deltar och därmed inte får någonting gjort. 

5.1.2 Undvikande beteende 

Många av lärarna lyfter elever med ett undvikande beteende som karakteriserar oro. Lärarna 

beskriver situationer där eleven skolkar, drömmer sig bort eller är allmänt frånvarande genom 

att undvika lärarens uppmärksamhet i klassrummet. En lärare uttrycker “att vara tyst och att 

inte synas kan vara ett sätt” (lärare åtta). 

 

“Jag möter elever som försöker undvika matematik och då kan de säga att de behöver 

ringa eller gå till skolsköterskan. Vidare kan de sitta och drömma eller låtsas kunna, 

genom att se i facit för att se om det är rätt men i själva verket skriva av facit.” (lärare 

ett). 

 

När elever möter något man inte klarar av eller tror sig klara av så menar en lärare att elever 

direkt, då de ser att de ska arbeta med matematik, säger rakt ut att de inte kan eller att de inte 

vill. En lärare berättar hur hon kan bli bemött av ovilja från elever, främst de äldre på 

mellanstadiet, när hon säger ”Nu ska vi ha matematik den här lektionen” (lärare fjorton). De 

visar det verbalt och med hela kroppen att det här inte är viktigt. Vidare menar hon att “det 

här är någon som är osäker eller tycker att det är svårt” och att det sitter i det “matematiska 

självförtroendet”. 

 

Några lärare menade att attityden till matematik gör att en del inte engagerar sig. Det är okej 

att tycka att matematik är tråkigt. En lärare pratade i förbigående om att “i en del klasser vill 

inte klassen nå en djupare kunskap och det är synd” (lärare fem).  
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En annan lärare uttrycker att eleverna:  

”... hela tiden säger att matematik är jättetråkigt för att det är svårt, då känner de det 

olustigt” (lärare nio). 

5.1.3 Stress i samband med tester 

Stress kan uppkomma i samband med tester på tid. Stress kan också uppkomma i samband 

med övergången då elever går från att jobba med matematik tillsammans med andra till att 

arbeta med tester enskilt.  

En lärare berättar om elever som kan matematik, då de jobbar tillsammans eller under vanliga 

lektioner men när de sitter ensamma med provet, “Det är bara jag och pappret” (lärare tre) 

då känner eleverna stress och det låser sig. För en elev låste det sig helt vid tester på tid: 

 

“Det gick inte. För den eleven kunde egentligen allt, hur snabbt som helst men det låste 

sig totalt i tidtagningssituationen” (lärare femton). 

 

En elev ”knäcktes totalt av multiplikationstabellens stress då det var på tid” (lärare sju). 

Läraren beskriver hur just tidtagningen ledde till att eleven låste sig i denna typ av situation. 

Flera av lärarna tog upp att många elever upplever stress och oro inför olika former av tester 

och prov.  

 

5.2 Förklaringar till matematikoro 

Utifrån resultatet framträder tre teman. Första temat har vi valt att namnge “Relationer och 

matematiken”. Vårt andra tema kallar vi för “lärarens kompetens” med underrubrik “trygghet 

i ämnet”. Dessa följs av vårt tredje tema som är “språkets betydelse och abstraktionen i 

ämnet”. 

 

5.2.1 Relationer och matematiken 

Samtliga lärare påpekar vikten av att ha bra relationer till sina elever och att de bör känna 

elevernas behov för att kunna möta dem på rätt nivå. Många lärare anser att relationen har en 

avgörande betydelse. Den är även viktig i samband med prov och olika former av tester, så att 

läraren kan stötta eleven samt förebygga hinder. Har man ingen bra relation mellan vuxna och 

elev, elev och elev eller elev och matematikämnet kan eleven få svårigheter att överbrygga 

oron.  
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Bristande relationer mellan lärare och elev uppfattas även vara en orsak till matematikoro. En 

orsak till bristande relation, ligger i svårigheten att hinna med att ha enskilda samtal med 

elever. Även upprepande misslyckanden i matematik kan vara orsak till matematikoro. 

Självförtroendet minskar när eleven jämför sig med andra i klassen och tror att alla andra 

förstår utom eleven själv.  

 

”Första gången när vi ska börja med något nytt så brukar alla tycka att det är kul, men 

sen när de inser att de inte förstår och ser att klasskamraterna förstår, sjunker 

motivationen” (lärare femton).  

 

En lärare kopplar ihop upprepande misslyckanden med läromedel. Att ”slaviskt köra på i 

matteboken” (lärare fjorton) skapar en hets hos vissa elever. 

 

“Första gången det händer tror jag inte att du tappar suget, men händer det hela tiden 

under en period då tror jag definitivt att det blir ett motstånd”(lärare fjorton).  

 

Många lärare lyfter upp betydelsen av vilken känsla föräldrarna har för matematik. En lärare 

menar att “föräldrar för över sina känslor för matematik på barnen”(lärare nio). Föräldrar 

som inte har en positiv inställning för över denna känsla på sina barn menar några lärare. 

Likaså menar de att elever som saknar socialt nätverk har en större oro inför matematiken. 

Förväntningar ifrån hemmet uppfattas som en orsak till matematikoro. En lärare beskriver vad 

en mamma säger som en förklaring till dotterns dåliga resultat: 

 

“Det beror på att jag och även din storebror inte heller kunde matematik i 

skolan”(lärare två).   

 

Några lärare lyfter upp problemet med att matematik är ett statusämne. De menar att elever 

uppfattar att man är bättre än andra om man kan matematik. Flera lärare lyfter fram att många 

elever jämför sig med varandra hur långt de kommit. “Har man kommit långt i 

matematikboken är man duktig i matematik”(lärare nio).  

 

Resultatet visar att lärarna anser att klassrumsklimatet kan vara en grund för matematikoro. 

“Att bli skrattad åt då man säger fel är inte kul och skapar oro”(lärare tre). Detta skapar en 

känsla av misslyckande.  
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Några lärare säger att de ser elever som de menar ger upp redan innan lektionen startat och att 

eleverna säger att de inte kan och därför undviker matematiken. Ett starkt skäl till att undvika 

lektionen kan vara att eleverna ska stå inför andra, “ den stora skräcken att framträda i en 

stor grupp” (lärare fem). 

 

En lärare menar att inkludering är betydelsefullt, men om en inkludering blir en exkludering i 

klass, så har läraren ett stort ansvar att undanröja eventuell oro hos eleven. Många lärare anser 

att både duktiga och mindre duktiga elever känner någon form av oro.  

Krav på att elever måste lyckas kan skapa oro. ”Även elever som tror att de kommer att få bra 

resultat eller betyg känner sig oroliga” (lärare sju). En orsak är just att de eleverna känner 

pressen av att man måste lyckas.  

 

“Det måste vara en stress att gå vidare till nästa årskurs då man inte nått målet i den 

tidigare årskursen men eleverna skickas ändå vidare. De vet att de inte klarar målen i 

åttan men de vet att de ska vidare till nian och då kommer de nationella proven vilket 

inte kan upplevas som kul och då uppstår ångest” (lärare fem). 

 

Några lärare resonerar kring de Nationella proven och vad det kan ha för inverkan på elever. 

 

“För dem med gott självförtroende så är det bra. De tycker det är roligt att göra proven 

men för dem som känner att de blir maktlösa bara de ser de där häftena, ibland undrar 

jag varför sätter vi det här i händerna på dem?” (lärare tretton). 

 

I resultatet framträder att tidsaspekten och testsituationer är ytterligare anledningar till 

matematikoro.  

 

“Hon bara satt där och kom inte vidare. Hon började räkna på fingrarna fast hon hade 

automatiserat det. Man såg hur jobbigt det var”(lärare elva). 

 

5.2.2 Lärarens kompetens 

Utifrån detta tema ser vi hur lärarens trygghet i ämnet och hur språket och abstraktionen inom 

matematikområdet spelar roll i förklarandet av begreppet matematikoro. 
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Trygghet i ämnet 

Några lärare påpekar vikten av att läraren känner sig trygg i matematikundervisningen, annars 

är det lätt att de överför sin otrygghet till eleverna.  

”Det här med att ha böcker, det är någonting som vi vuxna har fastnat vid, men det 

handlar mycket om lärares otrygghet i ämnet. Det är lätt att ta en bok och sätta i 

händerna på barnen men där börjar problemen, tror jag” (lärare tretton). 

 

Betydelsen av att innehållet i undervisningen framkommer som viktigt för att motverka oro 

hos eleverna. Resultatet visar att matematiklärobokens betydelse uppfattas på lite olika sätt av 

lärarna.  

 

”Man har inte förståelsen. Det är någon annan som bestämmer vad man ska kunna och 

det finns i boken”(lärare sju).  

 

Att jobba i matematikboken, det är då man jobbar med matematik. Man behöver inte tänka 

utanför det läromedlet tar upp. Det är det som bestämmer vad som ska läras men då riskeras 

att elever inte når en djupare förståelse. En annan lärare menar att tryggheten kommer av att 

eleven jobbar i matematikboken. Eleven vet vad som krävs. Några andra lärare tar upp hur 

tjocka böcker och mängden av uppgifter skapar oro.  

 

5.2.3 Språkets betydelse och abstraktionen i ämnet 

Det är viktigt att ge eleverna ett matematiskt språk. Det är också viktigt att man är konsekvent 

för att göra det tydligt för eleverna. En lärare säger: 

 

”Man är inte konsekvent, ibland säger man gångra och ibland säger man multiplicera” 

(lärare nio).  

 

Detta gynnar inte lärande och framförallt inte det matematiska språket om lärarna inte är 

konsekventa. En lärare tycker däremot att vi fokuserar för mycket på ett korrekt matematiskt 

språk: 
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“Säger jag att jag multiplicerar då jag är hemma? Nej, det gör jag inte. Faktor gånger 

faktor blir produkt. Har jag haft användning av att veta det? Nej, aldrig utanför skolan. 

Men ibland är det viktigt, det är bättre att säga lika med istället för det blir” (lärare 

fyra). 

 

Utgångspunkten är elevernas närliggande språk men man ska utveckla mot ett mer korrekt 

matematiskt språk.  

 

“Eleverna säger att oj, nu pratar vi som läraren och jag hör hur de rättar varandra 

men då är jag väl en bit på väg?” (lärare fem)  

 

Elevers brist i avkodning, läsförståelse och begreppsförståelse, kan skapa oro och stress hos 

den enskilde eleven.  

 

Flera lärare lyfter områden som de upplever att elever har svårigheter med och som de ofta får 

arbeta mycket med. Ett exempel på ett område som är svårt är bråk, menar många lärare. Att 

koppla en tredjedel till en del av tre eller att se det som en division gör det komplext. Då 

lärarna byter ord så upplever eleverna ibland att detta är någonting helt nytt. Bråk innehåller 

många moment och det är nya uttryck som ska behandlas för att eleverna ska bli trygga i sitt 

lärande.  

 

Språk och det matematiska innehållet har en koppling till varandra. Elever har olika bakgrund 

och förkunskaper. Här ser några lärare svårigheter att ge samtliga elever undervisning utifrån 

deras behov.  

 

“Det som är komplicerat tycker jag är de elever som inte når målen, elever som är så 

långt ifrån målen och då är det svårt att möta dem på klassrumsnivå. Jag är van som 

jag tidigare sagt med ett system där elever är indelade i nivåer. Jag har diskuterat detta 

med mina kollegor som menar att de lägger ner mycket tid på svaga elever och de som 

då inte får utmaningar är de elever som är på en hög matematisk nivå. Detta gäller 

både det språkliga och det matematiska. Detta tycker jag är svårt att bemöta. Jag möter 

inte detta på samma sätt då jag undervisar i exempelvis NO och det beror på att 

matematik är kumulativ kunskap”(lärare fem). 
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Att ge samtliga elever utmaningar utifrån elevernas kunskapsnivåer är en svårighet menar 

några lärare. Elevers ordförråd kopplat till matematiken är av betydelse. 

5.3 Att möta och motverka matematikoro 

Här tar vi upp de tre teman vi har sett i vårt resultat som gäller denna frågeställning. Det första 

temat står för interaktionen mellan elever och lärare. Nästa tema står för att utveckla lärarens 

kompetens och profession. Här har vi även lagt in en underrubrik “strategier att möta 

svårigheter, och slutligen tar vi upp kommunikationen som ett tema. Underrubriken 

Återkoppling och bedömning avslutar denna resultatgenomgång.  

 

5.3.1 Interaktion mellan elever och lärare  

Det som lärarna lyfter som det positiva är att eleverna arbetar tillsammans kring matematiken 

vilket skapar en trygghetskänsla och ger eleverna ett rikare språk. 

Lärarna lyfte även att de arbetar aktivt med att få ett tillåtande klassrumsklimat. Många av 

lärarna framhåller relationen till eleven som det viktigaste när det kommer till att möta 

elevens olust i matematik.  

 

“Relationen med läraren och hur läraren är, är kanske den viktigaste aspekten av alla 

för att en elev ska lyckas” (lärare elva). 

 

Flertalet av lärarna tycker att av den tid de lägger ner på matematiklektionerna handlar det 

mycket om att laga trasiga självförtroenden hos eleverna. En lärare beskriver att man måste 

visa eleverna att man som lärare “tror att alla kan lyckas” (lärare ett) . Man måste bygga 

relationer på ömsesidig respekt för varandra.  En fungerande relation gör att man vinner 

elevens respekt och det i sin tur ger en god grund för vidare kunskapsutveckling. I ett samtal 

med en elev med matematikoro lät läraren eleven prata. 

 

”Jag lyssnade, och det var väl det eleven kände. Jag var knäpptyst första tiden och jag 

bara lyssnade, lyssnade och lyssnade” (lärare tolv).  

 

Då en lärare möter föräldrar som också har en negativ inställning till ämnet, så försöker hon 

möta detta genom att resonera enskilt med den föräldern. Hur man som vuxen ska stötta 

eleven och hur negativ inställning kan dra ner ambitionen. Läraren påpekar att det är viktigt 

att möta även föräldrar, för att minimera negativ inställning till matematik. 
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Flertalet av lärarna nämner glädje som en framgångsfaktor i elevers matematikutveckling. Det 

är av betydelse för att kunna överbrygga svårigheter i matematik.  

Några lärare betonar vikten av att ”väcka lusten” och “få in glädje och skratt i 

undervisningen” (lärare tolv). För att förebygga matematikoro bör man som lärare vara lyhörd 

och vara uppmärksam på eleverna. 

 

Klassrumsklimatet har en viktig roll i lärandet i matematik menar samtliga lärare. “Man ska 

arbeta för att det ska vara lugnt under lektionerna” (lärare fyra). Några lärare berättar hur de 

skapar mindre grupper där samtal sker för att ytterligare skapa en trygg lärandemiljö.  

Ett antal lärare nämner att de väljer att lägga tid på att förbättra relationen och elevens 

kunskaper genom att träffas utanför elevens egentliga skoltid. “Jag tar faktiskt tid utanför 

lektionstiden, för jag tycker att jag får igen det” (lärare femton). 

 

“Tycker de att det är kul? Finns det variation i undervisningen? För är det bara att 

räkna sida upp och sida ned, så blir de uttråkade” (lärare tretton).  

 

Många av lärarna har åsikter om matematikbokens varande. Några menar att de har ett stöd 

och en trygghet i boken medan andra lärare känner att de blir låsta. De lärare som inte arbetar 

med läroböcker anser att de har utvecklat sig själva i ämnet och att både de och eleverna 

känner större glädje i samband med matematik. Många av lärarna anser att målet är att göra 

matematiken roligare för eleverna. “De elever jag har idag tycker att det är roligt med 

matematik” (lärare två). En lärare reflekterar över att elever inte alltid kan tycka allt är roligt. 

Läraren har valt att inte arbeta med matematikbok för att, som hon menar, kunna skapa ett 

mer variationsrikt arbetssätt: 

 

“Om man använder lärobok, finns de elever som aldrig hinner färdigt det som är 

planerat och som då aldrig får göra något annat. Inne hos mig är det inte så, utan alla 

får göra annat. Det finns alltid spel eller annat att göra”(lärare fjorton). 

 

5.3.2 Utveckla lärarens kompetens och profession 

Många lärare menar att kompetensutveckling skapar trygghet och det kan medföra större 

utrymme och handlingsfrihet. Detta kan i sin tur utmynna i variation och glädje i 

undervisningssituationen. Det är viktigt att ha gedigna kunskaper i matematik. 
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Några lärare säger att de har tagit inspiration från lärarlyftets matematiksatsning. De anser att 

denna satsning har gett en ökad trygghet i ämnet som ett komplement till deras utbildning. 

Det är av stor betydelse att man som lärare måste känna sig “säker och trygg i sin 

undervisningssituation”(lärare nio). Man måste kunna förmedla kunskaperna inom de olika 

matematikområdena. 

 

“Det är viktigt att vi har roligt tillsammans och ett sätt att få roligt är att variera 

undervisningen. Sedan gillar jag att få med eleverna i bedömning. Då klassen får göra 

testet från Förstå och använda tal då målar jag resultatet på klassresultatsmallen med 

grönt där de har rätt och rött där det är fel. Sedan tittar vi på detta tillsammans och ser 

efter var vi ska träna mer, för rött är ogräs. Vi vill ha en helt grön gräsmatta och när vi 

arbetat så ser vi efter att nu kan vi detta, allt är grönt” (lärare två). 

 

Många lärare i undersökningen finner att en varierad undervisning ses som en styrka i 

matematikundervisningen. Variation kan tolkas på olika sätt. Några lärare visar på betydelsen 

av att arbeta på olika sätt medan någon anser att variationen är att vara två i klassrummet.  

 

”Att vara två lärare i klassrummet är bra. En lärare kan visa eller förklara på ett visst 

sätt medan den andra gör på ett annat sätt. Det blir en variation” (lärare nio). 

 

Många lärare lyfter också fram tydligheten i undervisningen som viktig. Vad som ska läras är 

av betydelse och att variera mellan praktiskt och abstrakt. Att börja i det praktiska för att 

sedan övergå till ett mer abstrakt tänkande är viktigt för många lärares undervisning.  

 

Strategier att möta svårigheter 

Lärare lägger fokus på anpassade uppgifter till eleven. Lärare uttrycker betydelsen av att 

arbeta med själva processen. Flera lärare menar att elever behöver hjälp hur de ska tänka då 

de möter hinder, exempelvis när det blir fel eller de inte förstår. Elever behöver hjälp och stöd 

att se detta som en utmaning och inte som ett problem som inte går att lösa och att de ska 

uppleva ett tillåtande arbetsklimat.  

 

“I början tycker man att saker är svårt. Man bör föra en diskussion med elever att det 

finns ett motstånd men det är också det som gör att man tar sig framåt och att de ser 

motståndet som en del av processen och att de inte stannar vid det” (lärare fjorton). 
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Lärare menar att elever behöver få jämföra strategier, för att se lösningar som är fungerande.  

 

“Vissa strategier är långsamma, men de är inte nödvändigtvis dåliga, bara långsamma. 

Det finns strategier som tar dig snabbare framåt” (lärare fjorton).  

 

De flesta av lärarna utgår ifrån procedur, det vill säga att de ger eleverna en modell för hur de 

ska gå tillväga och sedan får eleverna arbeta. En annan utgångspunkt som några lärare 

berättade om är hur de startar lektionen med en bild eller en kort filmsekvens. Det skapade en 

nyfikenhet där eleverna utmanades att ställa frågor. Lärare tar avstamp utifrån elevernas 

frågor och skapar matematiska utmaningar där målet är att höja nivån i engagemanget och 

inlärandet. Att använda matematiken i vardagen är av betydelse för att nå alla elever. Dock 

anser ett antal av lärarna svårigheten med att finna beröringspunkter som kopplar 

matematiken till elevers vardag. “Algebra är ett område som kan vara svårt att knyta an till 

vardagen” (lärare nio). 

 

Många lärare lyfter fram betydelsen av att ämnesintegrera med andra ämnen då de undervisar 

i ämnen som NO, bild och musik. Det underlättar förankringen till vardagsmatematiken. De 

flesta av lärarna menar att de anpassar uppgifter så att de får med de svagaste eleverna. I 

problemlösning tar man en uppgift som är lika för alla oavsett förkunskaper. Det är viktigt att 

alla kan påbörja uppgifterna. “Starta med ett problem där alla kan vara med” (lärare femton).  

Samtliga lärare i denna studie anpassar uppgifter till elever med matematikoro. En lärare 

berättar att när hon märker att någon elev tycker något är komplicerat, går hon tillbaka till 

elevens kunskapsnivå genom att ställa frågor: 

 

“Ska vi ta en annan bok? Vill du ha andra uppgifter? Ska vi börja om? Det är ingen idé 

att fortsätta med matematikboken när de redan i början blir skrämda av alla tal” (lärare 

tretton).  

 

En annan lärare arbetar med arbetsscheman, där eleven till viss del får vara med och påverka 

hur arbetet ska gå till:  

 

”Det kan t.ex. vara någon som inte tycker om praktiska moment, utan vill traggla i 

boken. Då får man vara öppen för det, att hitta ett individuellt sätt. Jag försöker ge 

eleven utrymme att välja” (lärare tolv).  
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5.3.3 Kommunikation 

Det övergripande som lärarna lyfter fram var kommunikation tillsammans med andra. De 

lyfter vikten av att kommunicera och hur man som lärare ställer frågor. Lärarna menar att 

kommunikation är ett bra sätt att överbrygga svårigheter och oro kring ämnet matematik.  

 

“Kommunikationen är lärandet som händer i den gemensamma delen, när eleverna 

pratar och diskuterar. Ett lärande kan ske när eleverna arbetar enskilt, men den större 

delen sker tillsammans med andra”( lärare fjorton). 

 

Många av lärarna framhåller arbetet med att först låta eleverna tänka själva kring ett problem i 

lugn och ro, sedan arbeta i par tillsammans för att sedan prata och uttrycka det talade i skrift 

och bild. Att ibland byta par gör att språket inte ska bli ensidigt. Vidare hur lärare ställer 

frågor menar de är av betydelse för hur eleven utmanas språkligt. 

 

Lärare lyfter även det positiva med de nyanlända eleverna.  

 

“Det gör att vi blir tydligare med hur vi pratar och det gynnar alla elever” (lärare två). 

 

Återkoppling och bedömning 

Många lärare anser att återkoppling och bedömning är av vikt hur det sker för att tydliggöra 

lärandet.  Några lärare menar att utan återkoppling, ingen utveckling och de ger återkoppling 

på elevers arbeten genom att skriva mycket som de senare uppmanar eleverna att läsa och ta 

del av. 

 

Många av lärarna menar att erfarenhet leder till att de blir säkrare i sitt sätt att återkoppla till 

eleverna.  

 

”Det måste handla mycket om kontroll hos både elev och lärare kring var är jag och 

vart ska jag” (lärare sju).  

 

En lärare gav exempel på hur han försökte möta elevers oro och gav dem verktyg. 

 

“Eleven kan tänka att jag kan det, inte nu, men om några veckor kan jag, och jag ger 

eleverna tydliga förväntningar att dit ska du och det ska vara klart” (lärare elva).  
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Det är en naturlig del i skolan att lärare bedömer hela tiden men lärare ser det som en 

utmaning att få eleverna att inte tänka att de gör detta för en lärares skull, utan för sin egen.  

5.3.4 Resultatsammanfattning  

Undersökningsgruppen karakteriserar matematikoro och då lyfte så gott som samtliga låg 

självkänsla och bristande tillit till sin egen förmåga. Det kan ta sig i uttryck på det emotionella 

planet genom att elever inte ens försöker. Eleverna försöker att hitta olika sätt att undvika, 

dels att inte närvara eller genom att inte få så mycket gjort på lektionerna. Emotionerna mot 

ämnet kan även visa sig genom att elever bråkar, har en negativ attityd eller på annat sätt stör 

undervisningen menade lärarna.   

 

En förklaring till elevers matematikoro som de flesta angav kan vara att man inte har en bra 

relation, lärare och elev. Då är det svårt att hjälpa eleverna att dämpa sin oro i ämnet. De 

flesta menade att en god relation är avgörande. Lärarna påpekar att föräldrarnas inställning till 

ämnet har stor betydelse. En negativ inställning från föräldrarna kan vara överförbar till 

eleven. Ett gott arbetsklimat i klassrummet betonades. Vidare lyfte lärarna språkets betydelse. 

De menade att skillnaden mellan det matematiska och det vardagliga språket kan skapa 

svårigheter. 

 

När det gäller att möta elevers matematikoro så menar lärarna att en god relation mellan lärare 

och elev är mycket viktigt. En god relation och tillit skapas av att lyssna, arbeta med elevers 

självförtroende och visa tilltro till att eleverna kan lyckas. Att ge eleverna tid till reflektion, att 

samtala kring och arbeta tillsammans med en annan elev vid matematiska problem lyfter 

lärarna som positivt. De menar att det skapar en trygghetskänsla och det berikar även språket. 

Resultatet visar att kommunikationen uppfattas vara viktig och att undervisningen är varierad. 

Variationen i undervisningen tyckte alla var viktigt.  

 

De flesta av lärarna berättade om hur de arbetade med återkoppling och hur betydelsefull den 

var för vidare utveckling. Många ser det som fördelaktigt att diskutera i grupp kring 

matematiska problem. Lärarna ansåg att detta även var positivt för självbedömningen.  

Flera av lärarna anser sig ha inspirerats att utveckla matematiken genom lärarlyftets olika 

matematiksatsningar. 
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6. Diskussion 
Under denna del för vi en diskussion kring vårt val av metod, vårt resultat samt vilken 

specialpedagogisk relevans detta har kopplat till våra teoretiska ansatser samt tidigare 

forskning. Vi har undersökt vad femton lärare vet om matematikoro.  

Vårt syfte var att beskriva och analysera innebörden av matematikoro ur ett lärarperspektiv 

och vad detta får för pedagogiska konsekvenser hos eleven i samband med matematik. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Utifrån vårt syfte tycker vi att det passade bra med en kvalitativ ansats, då det intressanta i vår 

studie var vad lärarna uttryckte och hur de tolkade sin omgivning.  

Vi utgick från ett antal huvudfrågor för att täcka in våra frågeställningar och sedan utifrån de 

svar vi fick kunde vi ställa lämpliga följdfrågor. Innan studien pratade vi om att börja med en 

enkät för att fånga upp de lärare som har stött på matematikoro och sedan följa upp med 

intervjuer av lämpliga lärare. Då enkäter inte kan ge oss de fördjupade svar som vi önskat så 

valde vi en kvalitativ ansats och intervjuer. Vi anser att vi har studerat det som står i syftet 

vilket ger studien en hög validitet. Med validitet menas huruvida forskaren har studerat det 

som var avsikten, det som står i syftet, om materialinsamlingsmetoden och analysmetoden är 

de bäst lämpade för det ändamålet. Om flera källor har kommit fram till samma sak är det en 

forskning med validitet (Larsson, 2005). Validitet handlar även om forskarens inställning till 

moral och etik menar Fejes och Thornberg (2015) och att det är avgörande när kvaliteten i 

forskningen skall valideras. 

 

Till viss del var det svårigheter att få rektorer att rekommendera de femton lämpliga lärare 

som vi frågade efter. Fyra av de tillfrågade rektorerna svarade inte på missivbrevet och då fick 

vi använda oss av personliga kontakter. Detta kan ha påverkat resultatet i några av 

fallstudierna då intervjuaren kände några av lärarna. En negativ aspekt kan vara att 

intervjuaren tror sig veta och förstå vad läraren tycker och säger och väljer bort att ställa 

följdfrågor. En positiv påverkan kan vara att dessa lärare kände sig trygga med situationen då 

de har en relation till den som intervjuar.  

 

Vi valde att inte lämna ut intervjuguiden inför intervjun för vi ville inte att lärarna skulle ”läsa 

på” om matematikoro då vi var ute efter deras erfarenhet i ämnet.  
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Det kan vara en brist att de då inte har haft möjlighet att förbereda sig, vilket kan medföra en 

känsla av osäkerhet men det kan också vara positivt då det heller inte ges möjlighet att 

tillrättalägga. 

Det är möjligt att vår ovana att leda en intervju har gjort att vi lät intervjuguiden styra oss för 

mycket till en början och att vi då fokuserade mindre på att lyssna på läraren. På grund av 

detta kan vi ha missat att ställa relevanta följdfrågor och då gått miste om viktig information. 

Eventuellt skulle vi ha följt upp intervjuerna med ytterligare ett tillfälle där vi kunde ha ställt 

de frågor som dykt upp under analysarbetet. 

Vi såg en svårighet i förmågan att koppla bort våra egna erfarenheter vid intervjuerna. De 

lärare som har tankar som liknar våra egna, kan väcka ett större engagemang hos oss som 

intervjuare. Detta kan påverka intervjun både positivt och negativt.  

I de fall där man själv har kunskap och liknande erfarenheter kring de svar som ges, kan bidra 

till att intervjuaren har ett större engagemang samt en större möjlighet att hitta lämpliga 

följdfrågor vilket kan ge ett fördjupat resultat. Det kan också vara så att följdfrågorna blir för 

ledande, att man omedvetet styr läraren dit man vill, till det man själv tycker och tänker. 

Vi har i vårt analysarbete noggrant följt Fejes & Thornbergs (2015) punktlista. De menar att 

det skapar trovärdighet om man har delat upp analys- och tolkningsarbetet i flera punkter. Vi 

har redogjort arbetsgången steg för steg vilket bäddar för en likvärdig studie om någon annan 

vill göra om den. Med detta i åtanke anser vi att vår studie har trovärdighet. 

Då vi har använt oss av en kvalitativ studie med ett begränsat antal av lärare anser vi inte att 

man kan dra några generella slutsatser utifrån vårt resultat, då det är ett begränsat urval. Vi 

söker variationen i ett antal uppfattningar. Vi har följt Vetenskapsrådets (2011) generella 

regler under hela arbetets gång. Inga etiska problem har uppstått under studiens arbete.  

6.2 Resultatdiskussion 

Vi har genomfört en studie där syftet är att beskriva och analysera innebörden av elevers 

matematikoro ur ett lärarperspektiv och vad detta får för pedagogiska konsekvenser hos 

eleven i samband med matematiklärande. Metoden som vi har använt oss av är kvalitativ, där 

vi intervjuade femton lärare i fyra kommuner. Rektorerna på berörda skolor fick ett 

missivbrev där vi beskrev syftet med vår studie. Rektorerna ombads att ge oss förslag på 

lärare som har bred yrkeserfarenhet av ämnet och mötet med elever.   
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I vår studie och utifrån dessa lärare, har vi fått fram hur relationer mellan elever och deras 

omgivning kan påverka självkänslan i matematik. Vi har sett hur språk och stress kan 

ha inverkan på elever. Vidare har vi kommit fram till hur goda relationer och lärarens 

kompetens har betydelse för hur man ska möta elever med matematikoro.  

   

6.2.1 Några lärares karakterisering av matematikoro 

Resultatet visar att lärare karakteriserar matematikoro utifrån tre övergripande teman. 

Bristande tillit till sin egen förmåga, undvikande beteende samt stress i samband med tester. I 

följande relaterar vi vårt resultat till vår forskningsgenomgång.     

                                      

Våra intervjuade lärare karakteriserar elevers oro med låg självkänsla och avsaknad av tilltro 

till sin egen förmåga. Då Samuelsson (2005) visar på att matematik anses vara för de smarta 

gynnar inte de lågpresterande eleverna. Matematik ses som ett ämne med hög prestige 

(Sjöberg, 2006).  

Om man som elev är snabb och duktig anses man smart och det kan leda till problem för 

andra elever som inte anses vara det. Vi kan se i vår studie att detta blir bekräftat. Lärarna ser 

elever som påverkas av exempelvis läromedel, prov och tidsaspekt. Även hur eleverna jämför 

sig med varandra och hur det kan påverka deras självkänsla negativt. Vidare kan man fundera 

kring vad elevers upplevelser om vad duktig i matematik egentligen betyder. Är det att 

exempelvis komma långt i matematikboken, räkna snabbt, kommunicera utförligt genom tal 

och skrift? Lågpresterande elever måste ges rätt förutsättningar för att få en bättre självkänsla 

och tilltro till sig själva i matematik. Man blir fundersam då det existerar elever som lärare i 

studien menar visar stor oro inför vissa matematiksituationer.  

 

Det framgår från forskningen att elever som misslyckats i matematik kan få ångest och 

oroskänslor. Det gäller inte bara känslomässigt utan även fysiologiskt (Sjöberg, 2006). En 

slutsats utifrån resultatet är att det är viktigt att vi följer de styrdokument och lagar som visar 

på att vi i skolan måste sätta barnet främst. Det gäller att sätta in förebyggande och åtgärdande 

insatser för elever i svårigheter. Oro kan vara en sådan svårighet.               

                                                                                 

Forskningen har visat att elever med matematikoro undviker ämnet på olika sätt (Ashcraft, 

Krause och Hopko, 2007; Magne, 1973; Sjöberg, 2006).  

Vårt resultat visar följande exempel på undvikande beteenden: som att elever blir tysta, de vill 

inte närvara och de kan bråka eller på olika sätt störa lektionen. 
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Därför är det viktigt att man kan ta till sig den forskning som finns idag för att kunna se dessa 

elevers strategier och därmed kunna ändra beteenden. Vi som lärare och speciallärare måste 

se detta och förstå vad det kan finnas för förklaringar och finna lösningar på hur vi ska möta 

svårigheterna.  

Beteendena kan som sagt ha sin grund i tidigare upplevda misslyckanden eller upplevelser 

som påverkar elevens agerande (Plaisance, 2009). Några lärare beskriver att eleverna har med 

sig negativa erfarenheter från tidigare år som bidragit till matematikoro.  

 

6.2.2 Förklaringar till matematikoro 

Resultatet visar att lärares förklaringar till matematikoro kan beskrivas med stöd av tre 

övergripande teman. Interaktionen och matematiken, lärarens kompetens samt språkets 

betydelse och abstraktion i ämnet.                                            

 

Alla lärare i vår studie lyfter relationer som avgörande förklaring till om oro uppstår eller inte. 

En förklaring har beröringspunkter med det Lunde (2011) skriver om, nämligen om det är 

eleven som har svårt för ämnet eller om det är ämnet i sig som orsakar oron. Några lärare 

lyfter också interaktionen mellan personer såsom elever, elever-lärare och föräldrar-elev som 

en annan förklaring. Ett antal av våra lärare tar upp stress som en bidragande orsak till oro hos 

eleven. Det kan uppstå i och med tester och prov. Det har visat sig i vår studie hur det kan låsa 

sig helt för vissa elever i dessa situationer vilket också Sjöberg (2006) skriver. Lärarnas 

berättelser visar både på att oron kan leda till förbättringar och försämringar hos elevens 

lärande som också Magne (1973) och Sjöberg (2006) skriver om. Lärarna ser att även duktiga 

elever kan utveckla oro, då de känner att de måste lyckas vid provsituationer.    

 

Vidare visar det sig i vår studie att lärarna vill känna sig trygga i sitt ämne som man 

undervisar. Steele (2001) skriver om att läraren måste veta vad denne undervisar i. Här anser 

vi att om läraren har en hög ämneskompetens leder det i sin tur till en trygghet i 

undervisningssituationen som gynnar elevernas lärande utifrån denna studie. I bakgrunden 

skrivs det om kvinnliga lärare som upplevt negativa känslor för matematik och som kan 

överföras till elever och speciellt flickor som lättare associerar sig med sin lärare (Beilock, 

Gunderson, Ramirez & Levine, 2010). Detta var inget som kom fram bland våra intervjuade 

lärare.   

http://www.pnas.org/search?author1=Elizabeth+A.+Gunderson&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Elizabeth+A.+Gunderson&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Gerardo+Ramirez&sortspec=date&submit=Submit
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Om matematiken ska bli mer begriplig för elever, menar Samuelsson (2005) att det är viktigt 

att visa på vilken nytta man kan ha av ämnet. Detta har många av våra lärare tagit fasta på. De 

anser att den vardagsanknutna undervisningen i matematik är av stor betydelse för att kunna 

nå alla elever. För att kunna göra detta på bästa sätt förespråkar många av våra lärare 

ämnesintegration och att göra matematiken begriplig och inte abstrakt.        

Många av våra lärare anser att det är viktigt att ge eleverna ett matematiskt språk. Några ser 

en svårighet i att lärarna inte alltid är konsekventa i sitt språkbruk. Är man inte konsekvent 

blir det svårt för eleverna att lära sig t.ex. nya matematiska begrepp. En annan lärare tyckte 

däremot att vi fokuserar för mycket på ett korrekt matematiskt språk. Vissa matematiska 

begrepp som lärs ut i skolan har vi sedan ingen nytta av. Boaler (2008) tar upp dilemmat med 

att det matematiska språket inte används i vardagen. Löwing (2006) menar att matematik har 

ett speciellt språk som lärare bör vara medvetna om. I mötet med matematik kommer elever i 

kontakt med många nya ord som ska förvärvas och sättas in i ett sammanhang. Om de inte 

tillåts möta dessa ord i olika sammanhang, uppstår svårigheter i lärandet. 

 

6.2.3 Att möta och motverka matematikoro 

Resultatet visar att lärares förklaringar till hur man möter och motverkar matematikoro kan 

beskrivas med stöd av tre övergripande teman. Interaktion mellan elever och lärare, utveckla 

lärarens kompetens och profession och slutligen kommunikation.                     

                                   

Boesen (2006) lyfter betydelsen av vilken syn läraren har på undervisningen och att det har 

betydelse för elevens självförtroende. Våra lärare lyfter fram hur ett dåligt arbetsklimat kan 

påverka elevers känslor negativt. Hur läraren skapar positiva lärmiljöer där man har tillåtande 

arbetsklimat, där elever vågar svara fel och vågar samtala är viktiga komponenter i arbetet att 

förebygga och möta oro hos elever. Vidare lyfter lärarna relationens betydelse som viktig där 

kommunikation och samtalet har en roll i mötet med dessa elevers svårigheter. Vi kan se i vårt 

resultat det Hufferd-Ackles & Sherin (2004) beskriver. Betydelsen av att bygga en 

matematisk gemenskap i klassrummet genom att använda sig av kommunikation är viktigt. 

Det ser vi att våra lärare lyfter. Att eleverna tillåts dryfta sina idéer med andra och att 

kommunikationen inte alltid måste vara muntlig utan likväl skriftlig eller bildlig är av samma 

dignitet. Detta tycker några av våra lärare kan göra den abstrakta matematiken mer konkret. 

Vidare beskriver författarna Löwing (2006), Sjöberg (2006) och Steele (2001) att just detta 

kan gynna det matematiska språket, vilket också vissa av våra lärare anser. Dock finns det en 

skillnad i åsikt kring de intervjuade om just detta.  
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De ställer det matematiska språket mot det vardagliga. Vilket är av störst vikt för eleven? Vi 

kan förstå att det vardagliga är av större vikt, här och nu, men att kunna beskriva mer 

invecklade händelser och skeenden så krävs det ett mer korrekt matematiskt språk för att 

eleven ska kunna förstå matematiken i det långa perspektivet.  

 

Löwing (2006) framhäver att lärarna inte ska förenkla eller undvika det matematiska språket 

utan istället steg för steg utveckla språket hos eleverna genom mycket kommunikation kring 

dessa begrepp. Att arbeta med olika kommunikationssätt, t.ex. använda kroppsspråket, tala, 

rita och skriva, kan ge elever ett matematiskt språk och det abstrakta i ämnet blir mer 

förståeligt. Med tanke på vad Löwing skriver om, motsätter en av våra lärare detta då den sa 

att vi måste vara konsekventa och använda ett korrekt matematiskt språk. Här har vi som 

speciallärare en roll att fylla då vi kan referera till aktuell forskning och diskutera detta med 

lärarkollegor.       

 

Vidare lyfter lärarna upp betydelsen av att variera sin undervisning. Detta ökar möjligheten att 

nå alla elever. Det överensstämmer med det Wadlington & Wadlington (2008) skriver om att 

inkludera alla. Vi fick olika förklaringar till vad som var en varierad undervisning. En lärare 

förklarade att det var variation då de var två lärare i klassrummet medan en annan lärare 

förklarade variation med att arbeta med ett område och då var variationen att göra detta på 

flera olika sätt. Samuelsson & Lawrot (2009) skriver om en flexibel undervisning som ett sätt 

som gynnar elevens tilltro till sin egen förmåga. Detta kan man också dra paralleller med vad 

Berry och Kim (2008) lyfter om inkluderande arbetssätt för att nå alla elever. Dock lyfter 

några lärare svårigheter med att undervisa när eleverna ligger på olika kunskapsnivåer. Här 

underlättar det att vara flera vuxna i klassrummet. Då en lärare inte lyckas kan en annan ta 

vid. Här kan vi se speciallärarrollen som en viktig länk i detta. Vi har ett stort ansvar att 

lyssna på olika signaler ifrån elever i behov av stöd. Här är det också viktigt att ha i åtanke 

inkludering kontra exkluderingsaspekten. Vad vill eleven, på vilket sätt önskar eleven stöd 

och hur lär den sig bäst?  

 

Utöver detta lyfte också lärarna matematikbokens betydelse. För vissa var boken en trygghet 

för vad som skulle läras ut och lärare menade att eleverna i sin tur blev trygg i det. Andra 

lärare ansåg det mer som något man kan utgå ifrån och därefter göra individuella upplägg som 

passar för eleven, alltså flexibel undervisning.  



39 
 

Vi avser inte att ta ställning för eller emot matematikboken, snarare hur den skall användas, 

ser vi som mer relevant. Det är som Maloney & Beilock (2012) skriver om exempelvis 

matematikbokens inflytande. Hur vissa elever utvecklar en olustkänsla bara genom att tänka 

på den. Därför är det av betydelse att ha en tanke med användandet av boken.   

Det är som Samuelsson (2005) menar, att det är av vikt att visa vilken nytta man har av 

matematiken. Här lyfter några av våra lärare betydelsen av ämnesintegrering som en del i att 

visa på detta. I och med detta så kom många av lärarna in på återkoppling och feedback i 

arbetet med att uppmärksamma eleverna om sitt lärande och hur de ska gå vidare. Lärarna 

menar att det är viktigt och vi tror att det kan leda till att elever inte blir lika oroliga om de vet 

vad som krävs. Dock kan vi fundera kring det Bennet (2011) visar på gällande formativ 

bedömning, att det är viktigt att lärarna har kunskaper kring detta. Utifrån detta kan vi fundera 

kring om alla våra tillfrågade lärare har det? Det är inget som vi har svar på utifrån denna 

studie men vi anser det vara en viktig del som måste ingå i att utveckla lärarnas kompetens 

kring området.  

Här är relevansen av speciallärare viktig med tanke på extra anpassningar och särskilt stöd, 

för att kunna arbeta med en likvärdig bedömning utifrån elevers förutsättningar.    

6.3 Att förstå resultatet utifrån några specialpedagogiska perspektiv  

Resultatet visar att lärarna från början utgick ifrån ett kategoriskt perspektiv då de 

kategoriserade eleverna exempelvis som tysta elever, bråkiga elever, elever som är 

omotiverade etc. Sedan försöker lärarna lösa problematiken utifrån ett relationellt perspektiv, 

t.ex. genom att göra anpassningar så att eleverna har en möjlighet att delta på sin nivå i ett 

sammanhang. Ur ett sociokulturellt perspektiv har läraren en viktig roll genom att bidra till 

utvecklingen av en matematikgemenskap. Vi fann att lärarna i denna studie ansåg att 

relationen och samspelet mellan individer är av betydelse. Det kom fram då de skapade 

undervisningssituationer där kommunikation mellan elever var det framträdande vid 

exempelvis problemlösning.  

 

Då vårt syfte var att beskriva och analysera innebörden av matematikoro ur ett lärarperspektiv 

och vad detta får för pedagogiska konsekvenser hos elever i samband med matematik. Då 

utgick vi från ett begrepp, matematikoro, som kan finnas hos elever. Underförstått så 

kategoriserade vi elever. Där fokuserade vi på individer som lärare mött och utgick från något 

slags normaltillstånd som dessa elever jämfördes mot (Emanuelsson et al., 2001). Vi ville få 

svar på hur några lärare ser detta i sin undervisning och hur de möter problemet.  
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Under arbetets gång framgick det alltmer hur komplext området, matematikoro, faktiskt kan 

vara. Det visade sig att relationer och lärmiljöer spelar en betydande roll för det valda 

begreppet.  

 

Vidare visade det sig att det relationella perspektivet tar över som ett andra steg men i början 

på exempelvis ett område är det en svårighet att frångå det kategoriska perspektivet. Lärarna 

visade på ambitioner att arbeta utifrån ett sociokulturellt perspektiv genom att låta eleverna 

kommunicera och arbeta tillsammans i grupp eller parvis. Detta synliggör lärarens centrala 

roll och hur de bidrar till att utveckla en gemenskap kring matematiken och hur de bidrar till 

att synliggöra matematiska tankestrukturer. 

 

6.4 Avslutande reflektion  

Det som framgår tydligt i tidigare forskning och bland de intervjuade lärarna är att relationer 

är mycket viktiga för inte minst elever i svårigheter om de ska nå en förbättring. Samuelsson 

(2005) visar på hur relationen mellan lärare och elev kan påverka eleven negativt, exempelvis 

inverkan av en auktoritär lärare.   

 

Flera av lärarna har genomgått utbildning i olika matematiksatsningar och de hänvisade till 

exempelvis Matematiklyftet. Där har de fått ta del av betydelsen av att kommunicera 

matematik tillsammans med andra. De sa att de använde sig av detta i sin undervisning. Flera 

lärare pratade om metoder som lärarna har fått träna under sin fortbildning t.ex. EPA
1
. Här 

kan man reflektera kring över huruvida fortbildningsinsatser kommer att komma tillbaka 

regelbundet, då det verkar vara av betydelse. Beilock & Willingham (2014) skriver att 

lärarens profession i form av kunskaper och positiv inställning till ämnet, har betydelse för 

elevens utveckling i matematik.  

 

Vad det gäller bedömning och återkoppling såg lärarna ett dilemma, att hinna med det 

enskilda samtalet. Då fick många lärare hitta annan tid till detta, t.ex. på raster, planeringstid 

m.m. Det som inte framgick var organisationsnivåns betydelse och vilket stöd lärare kan få 

från rektorer och skolhälsan. Speciallärare nämndes i intervjuerna men inte kurator, 

skolsköterska och specialpedagog.  

                                                           
1
 EPA är en metod som lärare tillskansat sig via fortbildning. EPA är initialer för Enskilt Par Alla. Eleverna får 

arbeta med ett problem, först läser eleverna problemet enskilt och reflekterar och därefter diskuterar eleverna 

parvis för att slutligen ha en diskussion kring problemet där alla i klassen deltar. 
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Våra intervjuade lärare benämnde oftast, i samband med oro och 

matematikämnet, lågpresterande elever. Våra egna erfarenheter kring detta och även det vi 

fann i litteraturen är att även duktiga elever kan uppleva matematikoro. De känner av pressen 

att lyckas i t.ex. provsituationer. Detta kom inte fram så tydligt i våra intervjuer.   

 

Det som tydliggjordes både i intervjuerna och i det vi fann i litteraturen var att det undvikande 

beteendet lyftes fram. Detta får som konsekvens att de får ännu mindre tid till att träna 

matematik (Ashcraft, Krause och Hopko, 2007; Sjöberg; 2006, Magne, 1973).  

 

Samuelsson och Lawrot (2009) ser matematiken som mångsidig och att ämnet styrs av många 

komponenter. Hur man ska sätta in stöd i matematik är komplext och vid stödinsatser bör man 

reflektera och noggrant kartlägga både miljön runt individen och individens eventuella behov 

av stöd. Hembree (1990) menar att extra resurser inte alltid är det som gör att eleven känner 

mindre oro. Han säger även att elever med svaga matematikkunskaper inte nödvändigtvis 

upplever ängslan i ämnet.  

 

Sammanfattningsvis fann vi några huvudspår som lyftes; undvikande beteende, stress i 

provsituationer, bristande tillit till sin egen förmåga, kommunikation, samt samspel och 

relationer.  

 

Då vi utgick från intervjuer av några lärare har vi nu fått en större förståelse för komplexiteten 

att möta elever med matematikoro.  Vi valde att intervjua lärare då det är de som möter och 

uppmärksammar eleven i första skedet. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv kan vår 

studie bidra med att belysa svårigheter kring fenomenet matematikoro och hur vi kan få syn 

på och stödja dessa elever för att minimiera uppkomsten av matematikoro. 

 

Vidare ser vi den specialpedagogiska relevansen i vårt möte med elever för att stötta dem i sin 

matematiska utveckling. Specialläraren kan skapa tid till att bygga relationer och vara som en 

positiv katalysator om den använder sin kunskap och tid på ett ödmjukt sätt. Att genom tid 

och kommunikation kunna bena upp problemet där eleven uttrycker oro för att lösa upp 

knutar.  Genom att träna studieteknik och ge eleven strategier att möta hinder så ger vi dem 

verktyg och perspektiv på sitt eget lärande. Detta kan hjälpa dem även i andra situationer och 

ämnen. 
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6.5 Fortsatt forskning  

Det skulle vara intressant att fånga upp äldre elever och intervjua dem om deras matematiska 

resa. Vilka val har de gjort utifrån sina erfarenheter med matematiken? Vad har påverkat mest 

för att få en gynnsam kontra missgynnsam utveckling? Vände det och i så fall när och vad 

berodde det på?   

 

En annan möjlig studie är att följa elever från en tidig ålder och några år framåt, där man 

undersöker hur de upplever matematiken. När blir det svårt?  

Går det att hitta en gemensam nämnare eller är det individuellt? Hur ska den optimala 

matematikundervisningen då läggas upp? 

 

Det skulle vara av intresse att se vilken betydelse kommunikationen har för nyanlända. Då 

det framkom två olika synsätt i våra intervjuer. Vi kan utifrån vår studie se en variation inom 

exempelvis kommunikationen mellan nyanlända och deras lärare. En anser det som en 

svårighet att få oron synlig då förståelsen för språket inte finns. Ett antal andra lärare ser det 

som en fördel med våra nyanlända då det blev en skärpning. Alltså lärarna blir mer lyhörda 

och observanta i undervisningssituationen med nyanlända och kan då få oron mer synlig. 
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Bilaga 1  

Missivbrev  

 

Hej! 

Vi är tre lärare som läser Speciallärarlinjens sista termin vid Mälardalens högskola i Västerås. 

Vår inriktning är matematik. Nu i slutfasen av vår utbildning står vi inför uppgiften att skriva 

en uppsats på avancerad nivå. Uppsatsen ska handla om elevers oro kring och i samband med 

ämnet matematik. 

Vi vill få en ökad förståelse av vad lärare tänker kring matematikoro. För att få så rika och 

uttömmande svar som möjligt så söker vi efter lärare med bred yrkeserfarenhet i ämnet 

matematik. Vår undersökning bygger på att vi gör intervjuer med dessa lärare (högst 1 timme 

för varje intervju). Vi önskar genom detta brev få namn på lämpliga lärare som är villiga att 

delta i vår studie och att rektor kan hjälpa oss med det. 

Vi utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vad det gäller information, 

samtycke, konfidentialitet och hur materialet används. Deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas om så önskas. Vi kommer att avidentifiera alla lärare likaså namn på orter och 

skolor. 

Vår förhoppning är att vi kan genomföra detta med er hjälp. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marcus Karlsson, Hudiksvall 

Anette Branzén, Sunne 

Lisa Dahlström, Knivsta/Uppsala 

 

 

 

 

Handledare: Tina Hellblom-Thibblin 

Fil.dr i pedagogik/PhD in Education 

universitetslektor i specialpedagogik 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Förtydligande att de frågor som står inom parentes kan ses som följdfrågor. 

1. Berätta om dina erfarenheter kring matematik och din egen skolgång? 

(När upplevde du matematiken som mest givande? Hur upplevde du den då/kan du utveckla?) 

(Om matematiken upplevdes som ett problem, när och hur uppstod detta?) 

(Har du själv gjort några val utifrån matematikämnet, valt bort eller valt till?) 

(Berätta om gymnasietiden och matematiken.) 

 

2.  Kan du berätta om en situation eller något tillfälle då du uppfattade 

att en elev tyckte att matematiken var rolig/givande/ och sök även om motsatsen- när 

elever tyckte att något var svårt eller att de inte förstod mm? 

 

3. Kan du berätta om en situation då dina elever får problem i ämnet matematik 

 

4. Vad tänker du kring matematikoro, ur ett medicinskt perspektiv säger vissa 

”matematikångest” men jag kommer att använda ordet ”matematikoro”? 

(När kan du uppleva att dina elever tappar fotfästet vad gäller matematik?) 

(Är det här något som du har någon egen erfarenhet av i ditt yrkesutövande?) 

 

5. Vilka tankar har du om vad det kan bero på att en elev känner oro kring matematik? 

(Vilka svårigheter kan elever ha haft, som uppvisat matematikoro, enligt dig?) 

Arbetssätt, lärandeklimat, matematikens innehåll 

 

6. Vilka tankar har du kring hur detta kan undvikas i matematikundervisningen? 

 

7. Vilka tankar har du kring hur du som lärare kan förebygga elevers oro inför 

matematik? 

 

8. Hur kan arbetssätt gynna/missgynna elevers emotioner/känslor vad gäller 

matematik? 

(Vad i skolmatematiken skulle kunna ge upphov till matematikoro? (följdfråga motsatsen)) 
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9. Hur tänker du kring kommunikation och språkets betydelse i samband med 

matematik? 

 

10.  Hur tänker du kring lärandeklimatet i samband med matematik? 

 

11.  Hur tänker du kring matematikens betydelse i människans vardag? 

 

12. Har du någon gång mött en elev med matematikoro? 

 

13. Hur identifierade du matematikoro? 

(Vad var tecken på det?) 

 

14.Vad arbetade eleven med då (moment, områden, matematiska innehållet)? 

 

15. Har du lyckats vända elevers matematikoro? 

( Hur gjorde du då? Vilka tecken såg du som visade på att eleverna inte längre kände oro inför matematiken?) 

 

 

 

 


