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Människans viktigaste verktyg?

- Vilka faktorer påverkar vem som lär sig matematik?

- Sociala faktorer

- Ekonomiska faktorer

- Pedagogiska faktorer

- Kognitiva faktorer

- Emotionella faktorer

- Biologiska faktorer
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Kognitiv psykologi och matematik

- Människans kognitiva förmågor i centrum

- Begåvning/intelligens, långtidsminne, arbetsminne, uppmärksamhet etc.

- Antalsuppfattning, symbolavkodning, etc.

- Hur hanterar hjärnan matematik?

- Arv och miljö

- Individcentrerat (”inre villkor”)

- Vilka förmågor är viktiga för matematikinlärning?

- …och hur interagerar de med emotionella aspekter?
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Kognitiv psykologi och matematik

- Viktigt att också gå bortom ”kognition”…

- …till ”emotion”

- …till ”motivation”

- Kan psykologin hjälpa till?

- Hur påverkas elever emotionellt?

- ”Matematikångest” – finns det?

- Relaterar det bara till huruvida man är ”bra” eller ”dålig” på 

matematik?
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Matematik väcker känslor…

- Matematik är inte som andra ämnen

- Socialt högt värderat - press

- Det är kognitivt krävande och svårt

- Är en elev duktig på matematik → matematik roligt!

- …och vice-versa 

- Matematikångest:

- ”En känsla av anspänning och ångest som stör förmågan att hantera 

antal siffror och lösning av matematikproblem, både i vardagslivet och i 

skolans värld” (Richardson & Suinn, 1972)
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Vem utvecklar matematikångest?

- 11-17 % av vuxna i generella populationen (Berch & Mazzocco, 2007)

- Utvecklas redan i lågstadiet och förvärras under skolgången

- Korrelerar negativt med matteprestation (r = -.30)

- TIMSS/PISA (2012)

- Handlar det bara om vanlig ångest? (Hembree, 1990)

- Korrelation med generell ångest/oro?

- r = .38

- Testångest/oro?

- r = .37

- Speciell typ av ångest/oro som skiljer sig från andra typer av ängslan eller 
”prestationsångest”
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Matematikångest

- Matematikångest korrelerar med…

- …lägre självförtroende 

- …mindre motivation

- …lägre uppfattning av matematikens användbarhet

- …lägre sannolikhet att gå vidare till högre utbildning

- …färre matematikkurser även vid högre utbildning (STEM)

- (Hembree, 1992)

- …lägre kunskaper om privatekonomi och inkomst i vuxen ålder

- (Skagerlund et al., 2018)
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Matematikångest

- Hur mäter man det? Självskattningsformulär

- För barn 8-12 år (Stanford SEMA):

- För vuxna: 

- MAS-UK
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Sätt ett kryss på det alternativ som stämmer bäst Inte alls 
nervös

Lite 
nervös

Ganska 
nervös

Väldigt 
nervös

Jättenervös

FRÅGOR

1. Du ska börja med göra din matteläxa

2. Anna har köpt två pizzor med sex bitar var. Hur många bitar har Anna
att dela med sina vänner?



Matematikångest påverkar inlärning

- Hur påverkar matematikångest inlärning negativt?

1) Matematikångest medför undvikande beteende

- Negativ spiral

2) Matematikångest ger stresspåslag som minskar kognitiva resurser i 

arbetsminnet (Ashcraft & Kirk, 2001; Skagerlund et al., 2019)

- Minskar förmågan att lösa problem (ex. aritmetik och 

huvudräkning, etc.)

3) Undvikande även i själva mattesituationen

- Slarv i högt tempo
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Matematikångest påverkar inlärning

- Matematikångest påverkar via arbetsminnet

- Direkta och indirekta effekter av ångest på matematikförmåga

- Starkast effekt via arbetsminnet – ”affective drop”
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Matematikångest och hjärnan
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• Matematikångest upplevs som smärta i hjärnan

– Aktivitet ökar i cingulate cortex and posterior insula

– Lyons & Beilock (2012)



Matematikångest spårbart i hjärnan

- Barn med matematikångest (7-9 år; Young et al., (2012))

- Lösa matteuppgifter i en fMRI-scanner 

- Högre aktivitet i höger amygdala (rädsla och negativa emotioner)

- Mindre aktivering i prefrontal cortex
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Hur uppstår matematikångest?

1) Viss (liten) biologisk grundförutsättning (Wang et al., 2014)

- Heritabilitet via enäggstvillingar/tvåäggstvillingar – 40 %

- Kontrollera för socioekonomiska faktorer med adoptivförälder/biologisk 
förälder

2) Prestationsbaserad effekt (Ma & Xu, 2004)

- 6-årig longitudinell studie – växelverkan mellan prestation och ångest

- Undermålig matematikförmåga → risk för ångest 

3) Miljömässiga faktorer

- Enskilda negativa händelser i klassrum

- Lärares egna ängslan för matematik

- Hos flickor (Beilock et al., 2010)

- Negativa stereotyper

- Lärares höga krav + låg support
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Föräldrars inflytande på matematikångest

- Föräldrars attityd, förmåga och matteångest viktiga faktorer

- Föräldrar som hjälper sina barn positivt?

- Positiv effekt med läxor, spela spel med numeriskt innehåll, etc.

- Generellt ja, speciellt om förälder tycker att matematik viktigt

- Men om de har ångest själva – negativt korrelerat med prestation

- Överföring av ångest

- Ju äldre barn – sämre resultat → mer avancerad matematik 

(Maloney et al., 2015)
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Hur motverkar vi matematikångest?

- Preventivt genom att medvetandegöra

- Men när väl någon utvecklat oro…?

- Potentiella interventioner/strategier: (Passolunghi et al., 2020)

- 10-åriga skolelever i Italien (N = 220)

- 3 grupper:

- Emotionsreglering

- Matematikträning

- Kontrollgrupp
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Hur motverkar vi matematikångest?

- Preventivt genom att medvetandegöra

- Men när väl någon utvecklat oro…?

- Potentiella interventioner/strategier: (Passolunghi et al., 2020)
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Hur motverkar vi matematikångest?

- Potentiella interventioner/strategier: (Supekar et al., 2015)

- Matematikträning som metod för att minska ångest?

- N = 46 elever i åk 3

- Kontroll för kognitiva förmågor, matematik, ångest, etc.
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Hur motverkar vi matematikångest?

- Potentiella interventioner/strategier: (Supekar et al., 2015)

- Resultat: Signifikant effekt av intervention – och särskilt för de med 

matteångest (s.k. interaktionseffekt)
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Hur motverkar vi matematikångest?

- Potentiella interventioner/strategier: (Supekar et al., 2015)

- Förändringar spårbara i hjärnan
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Inga skillnader!



Hur motverkar vi matematikångest?

- Potentiella interventioner/strategier: (Supekar et al., 2015)

- Förändringar spårbara i hjärnan

- Linjär effekt
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Att motverka ångest hos äldre barn/ungdomar

- Potentiella interventioner/strategier: (Park et al., 2015)

- Skriva om sina upplevelser/känslor inför matematik (N = 80)

- En gång (ca. 7 min)

- Minskade ej matteångest…

- Men ångestens påverkan på matteprestation (arbetsminneskapacitet)
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Ångest hos högpresterande?

- Matematikångest relaterar till matematikförmåga generellt…

- Men även många högpresterande uppvisar oro? (Lee, 2009)

- Att tolka och förstå sina känslor och förväntningar (eng. ”appraisal”)

- Fysiologisk respons som hot eller utmaning

- Nya begrepp blir relevanta:

- Självbild (eng. ”self-concept)

- Självförmåga (eng. self-efficacy)

- Ihärdighet (eng. ”Grit”)

- ”Growth mindset”
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Tack!
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