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Förord 
Denna studie är genomförd under våren 2004. Från ingenting till det som nu ligger, är 
resultatet av en process som har skett under en relativt kort tid men med många arbetstimmar. 
Resultatet beror till stor del på de fyra kvinnor som har läst, ifrågasatt och uppmuntrat oss. 
Därför vill vi tacka våra båda handledare Ingmarie Munkhammar och Anna Brändström som 
inte har trampat på bromsen utan snarare gasat och pekat i vilken riktning vi skulle. De andra 
två kvinnorna som vi är tacksamma till är Sonja Jonsson som har diskuterat och hittat 
uppslag, samt Christine Ödmark som har korrekturläst och gett förslag på bättre 
formuleringar.  
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Abstrakt 
Denna studie handlar om hur stress formar gymnasieelevers motivation till ämnet matematik. 
Vi har använt en interaktivistisk metod där vi observerade två gymnasieklasser och 
intervjuade sju elever. Vi kom fram till att stress förekommer i matematikundervisningen, 
men stress uppträder olika vid de båda klasserna. Stress uppkommer från känslor i form av 
ängslan vid de tillfällen man tvivlar på sin egen förmåga. Dessa obehagliga känslor kan 
motverkas genom att eleven anstränger sig och lär sig kunskaper som inte känns motiverade 
för dem. Men stressen kan också leda till att vissa elever vänder sig bort från matematiken. 
Studien visar också att gymnasieelever jämför sig med varandra vilket kan ge upphov till oro 
som såväl stimulans. 
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1. Inledning, syfte och frågeställningar 
Charlotta och Erik är syskon och går på samma skola. När man frågar dem om deras 
inställning till matematik, får man två olika svar. Erik som går i sexan tycker matematik är 
roligt och Charlotta som går i fyran tycker raka motsatsen att matematik är tråkigt. Man kan 
då tro att Erik är mer begåvad än Charlotta när det gäller detta ämne. Efter några månader 
ställs båda samtidigt inför samma matematiska problem, vilket hade med bråkräkning att 
göra. Charlotta överträffade sin storebror och gav ett snabbt och dessutom korrekt svar. Deras 
förmåga till matematik handlar inte om begåvning, utan intresset för och inställningen till 
matematik har andra orsaker. 
Men varför upplever de matematiken så olika? Mer djupgående frågor ger en förklaring. 
Charlotta svarar att hon i skolsalen ofta tittar var de andra är i boken och detta stressar henne, 
eftersom hon tycker att hon är långsammare. Dessutom är det jobbigt att uppnå veckans mål, 
vilket hon inte alltid gör. Ofta måste hon ta hem matteboken och arbeta på fritiden. När hon 
förstår nya saker så tycker hon det är bra för då blir hon snabbare att räkna och kommer 
fortare fram i boken.  
Frågar man Erik varför han tycker om matematik svarar han först att ämnet är intressant. Efter 
en stund förstår vi att Eriks positiva inställning beror på en tillfredsställelse av att ligga långt 
fram i boken och helst före de andra eleverna. Att ligga långt fram var en strävan som fick 
Erik att under en period räkna så många tal att han kom i täten i klassen.  
 
Skolverket (2003a) har konstaterat att dagens undervisning i ämnet matematik, inte handlar 
om förståelse utan undervisningen inriktar sig mot färdighet. För eleven blir ämnet en fråga 
om att lära sig olika fastställda scheman och den naturliga utmaningen att lösa roliga problem 
får allt mindre utrymme. Eftersom elever söker utmaningar och att matematiken är omvandlad 
till en mängd av tal i en bok, övergår elevens ambition och intresse till att avverka så många 
tal som möjligt. Detta börjar märkas redan bland 10-åringar och denna undervisningsform 
präglar matematikundervisningen fortsättningsvis upp genom skolsystemet. I årskurs 9 
förändras motivationen genom att eleverna inser nyttan med matematik och betydelsen av det 
betyg man får i ämnet. 
Matematikundervisning på högstadiet och gymnasiet är likartad skriver skolverket. Skolverket 
beskriver en normal matematiklektion i en svensk skola. Läraren har ibland en genomgång 
men annars räknar eleverna enskilt. Läraren går runt och är beredd att stötta de elever som 
fastnar vid olika tal. Många elever sitter och väntar på att läraren får tid och aktivitetsgraden 
sjunker. I lämpliga tidsintervaller får eleverna visa vad de kan genom olika typer av prov.  
Matematik handlar om att vara kreativ och att vara uthållig när man stöter på ett svårt 
problem. Skolverket konstaterar att eleverna i grundskolan och vidare upp i skolsystemet 
förstår allt mindre, blir allt mindre intresserade och att uthålligheten blir sämre. Denna trend 
gäller matematik i synnerhet vilket gör att var femte elev tvivlar och är orolig för sin förmåga. 
 
De resultat som skolverket har kommit fram till och genom att höra vad Charlotta och Erik 
säger, inser man att dagens matematikinlärning bygger på att uppnå utstakade mål. Charlottas 
och Eriks motivation kännetecknas av att se var de andra är och dom känner en anspänning 
som i Charlottas fall övergår till oro. Erik mår bra i sin situation och han klarar 
kunskapskraven som man ställer i hans ålder. Vi förstår att den rådande utbildningsmetodiken 
kan vara positiv men även som i Charlottas fall negativ. 
 
Hur går det när barnen kommer upp i de högre åldrarna? I Charlotta och Eriks fall får 
framtiden utvisa hur det går för dem, men hur är det med de elever som idag går på 
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gymnasiet? Dessa inledande funderingar har utmynnat till ett syfte med frågeställningar för 
vår studie om stressens betydelse i matematikundervisningen. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att få kunskap om hur fenomenet stress formar 
gymnasieelevens motivation till ämnet matematik.  
 
Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar. 

• Finns det ett tävlingsmomentet i matematikundervisningen vid gymnasiet?   
• Uppträder stress under matematikundervisningen vid gymnasiet och i så fall hur 

varierar stress över tid och mellan program?  
• På vad sätt samspelar stressen med själva motivationen i matematikundervisningen?  
• Vilken är stressens negativa effekt på motivationen? 
• Vilken är stressens positiva effekt på motivationen? 

 
2. Bakgrund 
I följande kapitel skall vi utreda begreppen matematik, motivation och stress. Avsikten är att 
klarlägga var forskningen inom dessa områden står idag och därigenom klarlägga begrepp och 
definitioner som hjälper oss att nå syftet med studien genom att besvara våra frågor. 
 
2.1 Tidigare forskning 
Det finns en mycket omfattande forskning om elevers förhållningssätt gentemot matematik. 
Eftersom att matematik anses som svårt har den mesta forskningen fokuseras till varför barn 
har problem med ämnet. Magne (1998) har bedrivit forskning inom inlärningspsykologi och 
specialpsykologi sedan många år. Han söker orsaker till varför så många elever har problem 
med ämnet matematik. Magne konstaterar att det är en stor mängd av olika faktorer som går 
att finna både i elevens inre liksom elevens yttre betingelser. Ahlberg (2001) är professor i 
specialpedagogik och har forskat om hur barn lär sig matematik. Hennes uppfattningar berör 
mångt och mycket det som Magne har forskat om, vilket vi i denna uppsats tar stöd emot. 
Neuman (1993) har forskat i hur barnet som ännu inte går i skolan lär sig att räkna. De resultat 
som hon har presenterat ingår idag i den matematiska pedagogiska delen i lärarutbildningen. 
 
En omfattande forskning gällande motivation har pågått sedan en lång tid och beroende på 
vilket perspektiv man har på begreppet får man olika definitioner. Cofer (1978) som försökt 
utreda begreppet motivation på 200 sidor avslutar på bokens fyra sista rader med följande. 
”Läsaren har kanske väntat sig mera säkra svar och mera distinkta begrepp än vad som har 
framkommit. I dagens läge är tyvärr inte ämnet motivation på det stadiet att sådant kan 
erbjudas.” (Cofer, 1979, s 207). Fortfarande år 2001 hade begreppet många innebörder. Giota 
(2002) delar in den nutida motivationsforskningen i två huvudlinjer. Den ena uppfattningen är 
att läraren kan organisera klassrumsundervisningen på ett sådant sätt att de kan öka elevers 
motivation. Den andra synen är att motivation är baserad på individuella skillnader, vilket 
innebär att läraren har svårare att ändra på elevers motivation. Giota (2001) utgår från att 
elever, på samma sätt som vuxna, är subjekt med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven har 
en förmåga att reflektera över sig själv, sina mål och sitt handlande i såväl skolan som utanför 
skolan och där kan de ta ansvar för sitt eget handlande. Giota ser därför motivation från ett 
interaktionistiskt perspektiv, vilket innebär att motivation är ett samspel mellan inre själsliga 
betingelser och yttre faktorer. Hon menar också att motivation är ett flerdimensionellt 
begrepp, vilket förutom individens uppfattningar om den egna kompetensen, känslor och 
attityder, innefattar personliga mål. 
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I Giotas motivationsteorier ingår begreppet känslor som en betydelsefull del. Känslobegreppet 
har utretts av Brodin och Hylander (2002) som genomfört forskning på barn i förskoleåldern. 
I denna grupp är de grundläggande känslorna lättare att studera och hur dom utvecklas 
efterhand till allt mer komplexa och personliga erfarenheter. De menar att vi därigenom får 
förståelse för hur äldre människor fungerar. 
 
Frankenhaeuser och Ödman (1987) har bedrivit forskning på stressfenoment som uppträder i 
olika sammanhang. De säger att stress går att påvisa eftersom det är biologiska mätbara 
processer. Stress uppstår när en individ blir ängslig. Denna oro uppkommer i de sammanhang 
en människa känner någon form av hot eller att den egna förmågan inte räcker till. Denna 
ängslan ger upphov till att olika stresshormoner utsöndras i kroppen för att förbereda 
individen på en ansträngande aktivitet.  
 
2.2 Matematik 
I detta avsnitt skall vi redogöra för matematiks omfattning i samhället. Vi skall kort ta upp 
problematiken med att lära sig matematik och hur ämnet hanteras vid gymnasiet.  
 
2.2.1 Vad är matematik? 
Nämnaren Tema (1997) skriver att matematik är den äldsta vetenskapen och har i stor 
utsträckning inspirerats av naturvetenskapernas behov av tankehjälpmedel. Matematik handlar 
i grunden om problemlösning med hjälp av förenklade, abstrakta, modeller framgår det i 
tidskriften Nämnaren Tema. En del problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta 
situationer utan matematikens hjälpmedel. Andra problem behöver lyftas ur sitt naturliga 
sammanhang och få en matematisk tolkning och lösas med matematiska begrepp och metoder. 
Resultatet skall sedan granskas och värderas i förhållande till sitt ursprungliga problem. En 
del problem kan också vara rent matematiska som saknar samband med den konkreta 
verkligheten. Dessa matematiska modeller används i vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig 
verksamhet. Resultatet som uppnås beror på hur väl modellen formulerar problemet. Dagens 
kraftfulla datorer har gjort det möjligt att tillämpa mer precisa modeller och metoder inom 
områden där det tidigare inte varit möjligt. Det har även lett till nya kunskapsområden inom 
ämnet, vilket har lett till nya tillämpningar.  
 
Löwing och Kilborn (2002) har inventerat en mängd definitioner av matematik och kommer 
fram till att matematik inte får tas för ett givet fenomen. Det är en konstruktion som fötts i 
människans hjärna och för olika syften och behov. Matematiken har alltså flera olika uttryck 
beroende på vilket perspektiv man tar. Enligt deras uppfattning kan matematik vara en mängd 
olika företeelser. Det första man tänker är att matematik är ett skolämne, där kraven och 
förväntningarna är helt olika beroende på elevernas ålder, förkunskaper och ambitioner. Men 
matematik är också ett verktyg vid studier av andra ämnen och där varje sådant ämne i 
allmänhet har sina egna metoder och modeller. Inom vissa yrken är matematik ett verktyg 
som oftare byggts upp utifrån praktiska överväganden än från teoretiska. Sist men inte minst 
är matematik ett verktyg för medborgarskap, allmänbildning, planering av familjeliv och 
fritid. För en del, även ett nöje.  
 
2.2.2 Matematik och skolan 
Eftersom matematiken ingår överallt i människans värld, är ämnet ett av skolans viktigaste 
ämnen. Nämnaren Tema (1997) skriver att målen för undervisningen beskrivs i de nya 
kursplanerna som tillsammans med nya förordningar, läroplaner, timplaner och ett nytt 
betygssystem skall leda till en bättre matematikundervisning. Detta nya målstyrningssystem 
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infördes år 1991 när staten flyttade ansvaret för undervisningen till kommunal nivå. I sin tur 
har lärare och elever fått större ansvar för utformningen av de lokala arbetsplanerna.  
 
Läroplanerna som är statens styrmedel för undervisningen på alla skolor, omfattar mål att 
sträva mot och mål att uppnå. Läroplanen är skriven så att läraren själv skall tolka dessa mål 
för att därigenom anpassa undervisningen till elevens behov. 
Målen för kunskap i gymnasiets läroplan (Lpf 94) är i korthet följande: 

• lösa problem 
• reflektera över erfarenhet 
• granska och värdera 
• tro på sin egen förmåga 
• utveckla en insikt om eget lärande 

Vad gäller specifikt matematik, är målet enligt Lpf 94 att varje elev på gymnasieskolans alla 
program skall kunna ”formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för 
yrkes- och vardagsliv” (Lpf 94, s 7 ). 
 
Nämnaren Tema (1997) skriver att om en elev skall finna glädje och intresse av matematik 
krävs en balans mellan kreativitet, problemlösande aktiviteter, kunskaper om matematiska 
begrepp, metoder och uttrycksformer.  
I Gymnasieskolans kursplan för matematik (Skolverket, 2003/04) anger man syftet med 
ämnet. Man skall bygga vidare från de kunskaper som eleverna har med sig från grundskolan, 
vilket innebär en breddning från det eleven redan kan. Studierna skall också anpassas till den 
valda studieinriktningen och för fortsatta studier.  
 
Matematikämnet i gymnasieskolan består idag av flera områden aritmetik, geometri, algebra, 
sannolikhetslära, statistik, funktionslära, trigonometri samt differential och integralkalkyl med 
differentialekvationer. Dessa områden ingår i gymnasiets åtta matematikkurser som är 
fördelat på sådant sätt att en stegringsföljd sker. Olika ämnesområden återkommer under de 
tre första kurserna och fördjupas och breddas efterhand. Man benämner kurserna som 
Matematik A, B, C, D och E, samt kurserna diskret Matematik och Matematik breddning. 
Vissa gymnasieskolor tillhandahåller även kursen Matematik F som innehåller delar från 
kurserna Matematik breddning och diskret Matematik. (Nämnaren Tema, 1997). 
Dahland (1998) skriver att kursen Matematik A ligger först på naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga programmets schemaplanering och omfattar många lektionstimmar 
som svarar mot många gymnasiepoäng. I de senare kurserna B-E införs abstraktare 
svårigheter och kurserna får färre gymnasiepoäng. 
 
Emanuelsson (2001) skriver om hur dagens läroplaner har utvecklats under åren. Det är 
resultat av en lång process med rötter från folkskolans införande år 1842. Orsaken till 
förändringarna av skolsystemet under decennierna beror på förändrad uppfattning bland såväl 
politiker som pedagoger.  
År 1965 utarbetades en läroplansreform för gymnasieskolan där ett icke obligatoriskt 
fortbildningsprogram i matematik för gymnasielärare ingick. Programmet innehöll teoretiska 
ämnesfördjupningar i matematik. Emanuelsson skriver att en del lärare ansåg programmets 
kursmaterial teoretiskt och svårt, dessutom gavs ingen fortbildning i ämnesmetodik. På den 
naturvetenskapliga och den fyraåriga tekniska linjen (NT-linjen) ökade man kraven i ämnet 
matematik och tog in delar som tidigare tillhört högskolornas grundutbildning. Samtidigt 
minskades antalet lektionstimmar vilket ledde till låga resultat på centrala prov. Åtgärden blev 
att successivt minska kursomfånget fram till slutet av 70- talet. Motsvarande förändringar 
skedde även på de treåriga humanistiska, samhällsvetenskapliga och ekonomiska linjerna 
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(HSE-linjerna). Delar av kursplanen som innehöll uppgifter av NT-linjens karaktär togs bort 
och man behöll uppgifter med samhällsekonomiska tillämpningar. Ett av de största bekymren 
i gymnasiets matematikundervisning skriver Emanuelsson, var under perioden 1964-1994, på 
de tvååriga sociala och ekonomiska linjerna (So-Ek linjerna). Dessutom genomfördes inte på 
de tvååriga So-Ek linjerna några centrala prov. Med dessa matematikkunskaper var man 
behörighet att söka till lärarutbildning för årskurs 1-6. Än mindre matematik bedrevs på de 
tvååriga yrkeslinjerna där ämnet ingick som tillval för eleverna. Det förekom att en elev på en 
tvåårig yrkeslinje valde bort ämnet matematik skriver Emanuelsson.  
 
Löwing och Kilborn (2002) påstår att lärarutbildning i matematik har varit bristfällig och 
därför är dagens lärare starkt läroboksbundna. Dessutom är målen i läroplaner och kursplaner 
så vagt skrivna att en lärobok är det enda för en osäker lärare att stödja sig emot.  
Emanuelsson skriver om att när datorn och miniräknaren gjorde sitt intåg i skolan, var det 
många matematiklärare som under en period fick ägna sig åt datalära, datakunskap och 
datorns användning i undervisningen. En fokusering på tekniska hjälpmedel ledde till 
minskad tid för matematikundervisning. 
 
År 1994 genomfördes gymnasiereformen, vilket innebar att samtliga gymnasielinjer blev 
treåriga från att tidigare varit två, tre eller fyraåriga. Dahland (1998) beskriver hur de tidigare 
sammanhållna ämnena delades in i stegvis olika kurser med behörighetskrav för fortsatta 
studier. Det ställdes också nya krav på matematiklärarens kunnande och engagemang.  De 
gamla sifferbetygen 1-5 ersattes av kursrelaterade bokstavsbetyg i en fyrgradig skala där 
betyget godkänd finns med. De betygsgraderade centrala proven ersattes av nationella prov. 
Matematik blev ett kärnämne i gymnasiet och 40 000 elever som tidigare inte läst matematik 
på gymnasiet skulle nu oavsett gymnasieprogram studera en grundkurs i ämnet. 
 
Dahland (1992) skriver att Sveriges utbildningssystem har jämförts med utlandet och 
resultatet har i flera avseenden varit nedslående. Den interna kritiken kommer enligt Dahland, 
från såväl pedagogiskt som politiskt håll. Man talar om nedrustning och kvalitetsförlust och 
den politiska bilden av gymnasiet har av vissa beskrivits som den offentliga lögnen. 
 
Dahland refererar till Attorps debattartikel i Svenska Dagbladet den 30 januari 1998, som 
skrev att gymnasieskolan är en förlängning av grundskolan. Attorps som själv var 
gymnasielärare, menade att problemet ligger i att klasserna är ojämna med en stor spännvidd i 
elevernas kunskapsnivåer. Orsaken är enligt Attorps, det lågt ställda kraven för att bli antagen 
till gymnasiet. I den nya gymnasieskolan är det numera upp till var tredje elev som är skoltrött 
och som inte är motiverad. Dessa har enligt Attorps varken förmåga eller intresse för 
teoretiska studier på gymnasiet, universitet eller högskola.  
 
Dahland menar också att förkunskaperna hos elever som lämnar grundskolan är för låga, som 
dessutom är en universitetsförberedande skola. Orsaken anses vara att förändringen som 
skedde under 90-talet inte var synkroniserade mellan gymnasiet och grundskolan. I 
grundskolans läroplan (Lpo 94) skriver man att ”skolan ansvarar för att varje elev efter 
genomgången grundskola behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa 
det i vardagslivet”. (Lpo 94, s 15). Därför får en betydande del av eleverna godkänt i ämnena. 
Alla elever som söker till de olika gymnasieprogrammen blir antagna om man har godkända 
betyg i svenska, engelska och matematik. 
 
Med betyget godkänd har skolan enligt Dahland skapat problemet med att vissa elever 
erhåller en etikett att de inte duger i skolan. Med betyget godkänd har man infört en måttstock 
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där betyget godkänd (G) inte kan börja på noll. Godkänd måste enligt Dahland inneha en viss 
nivå annars har betyget ingen innebörd eller betydelse. 
 
Dahland (1992) hänvisar vidare till rapporter från tekniska högskolor där man anser att många 
elever som kommer från gymnasiet inte är förberedda för den matematik som används.  
Denna trend av försämring har inte skett vid ett tillfälle utan har skett långsamt över tiden. 
Orsaker kan bland annat ha att göra med en kris som uppstår när man har bytt från ett 
skolstadium till ett annat. Det har skett vid några tillfällen och upphovet till förändringar är 
ibland av politiska och ibland av pedagogiska skäl. Ofta har orsaken till förändringarna haft 
mer tyngd av de politiska skälen och de pedagogiska har kommit i andra hand. 
 
2.2.3 Pedagogisk filosofi för matematikundervisning 
Olika pedagogiska filosofier har utgjort grunden för undervisningen i våra skolor. Under vissa 
skeden har den ena filosofin varit mer tongivande än den andra. De fyra mest betydelsefulla 
filosofierna har sedan 60-talet utgjorts av den behavioristiska, kognitivistiska, 
konstruktivistiska och på senare år den sociokulturella filosofin.  
 
Den behavioristiska filosofin var mest tongivande fram till slutet på 60-talet. Den handlade 
om att läraren visade eleverna hur man skulle utföra olika matematiska operationer. Barnen 
tränade att ställa upp algoritmer på ett visst sätt som sedan utfördes enligt ett givet system. 
Unenge (1999) arbetade som lärare under denna epok. Han berättar hur elever förbereddes för 
den stundande examensskrivningen. Läraren tränade eleverna och övningsexemplen var så 
gjorda att eleverna var förberedda för det avgörande provet. Principen för undervisningen var 
inriktad mot att träna eleven för problemlösning. 
 
Under 70-talet påverkade ett kognitivt tänkande pedagogiken. Ahlberg (2001) menar att man 
då ansåg att den matematiska förmågan var medfödd och att matematisk förmåga var en 
personlig egenskap som begränsade elevers möjlighet att utvecklas inom ämnet.  
Unenge berättade att matematikundervisningen inriktades mot att lära ut matematik i syfte att 
eleven senare kunde lösa godtyckliga problem. 
 
Dagens pedagogiska syn vilar till stor del på konstruktivismen där Piaget är en 
förgrundsgestalt. En pedagog som stödjer sig på konstruktivismens idéer menar att eleven 
bygger sin egen kunskap. Magne (1998) beskriver hur denna filosofiska syn anser att 
matematikbeteendet har sitt upphov från nervsystemet. Det är hjärnan som skapar matematik 
genom att hjärnans olika system samverkar. Matematikförmågan hos en människa är bara 
indirekt beroende av yttre impulser. Man betraktar eleven som en tänkare och Unenge 
påpekar att matematikundervisningen bedrivs genom att lösa problem och därigenom lär man 
sig matematik. 
 
Den sociokulturella filosofins företrädare är Vygotskij vilken idag har börjat få allt fler 
anhängare. Imsen (2000) beskriver Vygotskijs idéer där kunskap skapas tillsammans med 
andra och med hjälp av språket. Inlärning är en social process, där samtalet mellan elever och 
mellan elev och lärare är betydelsefullt. Matematik skall inte vara en individuell process där 
eleven sitter tyst och räknar i sin bok, utan undervisningen skall präglas av samtal i form av 
genomgångar och elevdiskussioner. Enligt Vygotskij är problemet att vi aldrig på förhand vet 
när det går upp ett ljus för eleven, därför kan man inte på förhand planera elevens förståelse. 
Vygotskij menar att i all undervisning finns det en gräns för hur mycket vi med läroplaner och 
undervisning kan styra och planera undervisningen. Elevens egen inlärning och utveckling 
innehåller alltid en viss oförutsägbarhet som inte kan bestämmas på förhand. 
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2.2.4 Matematikundervisning 
Matematik handlar om hur människan löser problem och enligt Piaget uppkommer denna 
process långt före det första skolåret. Ahlberg (2001) skriver om Piagets uppfattning hur 
elever utvecklar sin matematiska förmåga. Piaget menar att förståelse har sina rötter i den 
medfödda logiska förmågan. Barns förståelse av tal och räkning utvecklas tillsammans med 
annan begreppslig förståelse. Den logiska processen börjar redan hos det lilla spädbarnet och 
när eleven den första dagen kommer till skolan har barnet redan en utvecklad matematisk 
förmåga.  
 
Från Piagets idéer har forskare inom den konstruktivistiska teoribildningen fortsatt och har 
utvecklat teorier hur man lär sig matematik. Ahlberg skriver om att dessa idéer handlar om att 
den numeriska förmågan grundar sig på begrepp som tal och mängder. Man säger att tal är en 
enhet av enheter. Allt tänkande grundar sig på att sätta samman dessa enheter så att nya 
konstruktioner bildas. Det finns många olika sätt för barn att tillägna sig förståelse för 
talbegrepp, men alla sätt innefattar räkning, någon form av reflektion, abstraktion omkring tal 
och mängder. 
 
Enligt Ahlberg är kunskapsområdena taluppfattning och problemlösning betydelsefulla för att 
eleven skall förstå ämnet matematik. 
Ahlberg citerar Geldman och Gallistel som säger att ett barns taluppfattning är en medfödd 
förmåga som bygger på fem grundläggande principer.  

• Abstraktionsprincipen 
• Ett till ett-principen 
• Principen om godtycklig ordning 
• Principen om bestämda räkneord 
• Antalsprincipen eller kardinalsprincipen 

De tre första är så grundläggande att barn tillägnar sig dem utan att de har någon uppfattning 
om tal och uppräkning. De två sista är direkt relaterade till att man kan talsekvensen.  
Neuman (1993) kallar talsekvensen för räkneordssekvens, vilket är en mängd ord i en viss 
ordning. Med en räkneordssekvens kan ett ord exakt förklara vilken mängd man menar. 
Alfabetet skulle kunna utgöra en räkneordssekvens, eftersom olika ord (mänskliga ljud) 
kommer i en bestämd följd. Problemet med alfabetet som räkneordssekvens är att denna 
sekvens stannar vid mängden ”tjugoåtta”, dessutom är det frågan om vi kan minnas så många 
fler ord än till ordet ”Ö”. Detta problem är orsaken till att man använder systemet med orden 
”ett, två, tre…” som kan utsträckas i det oändliga, genom att kombinera de tio första orden. 
De flesta språk har en räkneordssekvens som bygger på fingrarnas antal och barn brukar 
erhålla denna kunskap innan de kommer till skolan. 
 
När det gäller problemlösning så är även detta en företeelse, enligt Ahlberg som barnet 
tillägnar sig före de börjar i skolan. Att lösa problem är därför en naturlig del i ett barns lek 
och uppfattas som roligt. Att lösa ett matematiskt problem kräver att man uppfattar och förstår 
problemet, kunna en lösningsmetod och genomföra numeriska beräkningar. Slutligen måste 
man också värdera och dra slutsatser av det uträknade resultatet. Ahlberg redogör för Lesters 
teori att problemlösning har delats in i fyra faser. Först försöker man förstå och analysera 
problemet. Det andra steget är att tänka igenom hur man skall lösa problemet. En duktig 
problemlösare lägger ner sin energi på dessa två inledande faser. Nästa steg är att utföra själva 
beräkningen. Vet man hur man skall göra brukar det tredje steget gå ganska fort. Slutligen så 
utvärderar man sitt resultat vilket ofta består av att bedöma rimligheten i svaret. 
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Det som skiljer en duktig problemlösare från de som har svårigheter är enligt Ahlberg i de två 
första faserna. Den svage matematikern lägger inte ned tid på att förstå problemet utan man 
kastar sig snabbt in i beräkningar. Räkningarna blir planlösa och målet tycks vara att få ut ett 
jämnt tal. Utvärderingen sker inte, utan man ser om det stämmer enligt facit. Dessa elever får 
med tiden allt större problem och åtgärden från skolans sida är att dessa elever får träna mer 
och lösa fler uppgifter av samma sort.  
 
En effekt av grundskolans läroplan (Lpo 94) är enligt Ahlberg att eleverna tävlar i att räkna 
snabbt. I läroplanen (Lpo 94) trycker man på att eleverna skall ha möjlighet att påverka det 
egna arbetet. Detta kan i vissa fall leda till att eleverna antecknar antalet sidor och tal som de 
skall räkna under den kommande veckan. Fördelen med detta menar Ahlberg är att 
undervisningen individualiseras och eleverna arbetar i en takt som passar dem. Nackdelen är 
att undervisningen blir helt bunden till läroboken. Elevens intresse riktas helt mot att hinna 
räkna till det uppsatta målet. Gemensamma genomgångar och problemlösning i grupp blir 
svårare att genomföra. De tillfällen som elever talar matematik blir när man stöter på 
svårigheter och samtalet blir mellan lärare och elev. Undervisningen blir på det viset en fråga 
om kvantitet istället för kvalitet. Eleverna uppmärksammar då inte heller sitt eget lärande och 
inser inte att dom utvecklas och har lärt sig nya saker. ”Istället är det vanligt att de börjar tävla 
med varandra och det viktigaste blir att räkna så många sidor som möjligt i boken” (Ahlberg, 
2001, s 59).  
 
Magne (1998) konstaterar att det är fyra framträdande faktorer som gör att elever har 
matematiksvårigheter. Inledningsvis är själva tänkandet ett problem eftersom eleven har svårt 
att abstrahera. Man anstränger sig för lite, orkar inte tänka. Distraheras alltför lätt och ofta. 
Sist men inte minst så är matematik känslomässigt, man upplever oro, ångest eller avsky. 
 
Matematikundervisningen från första året i grundskolan och hela vägen upp genom gymnasiet 
har olika kritiska skeden. Det är vid de tillfällen som matematiken övergår från ett vardagligt 
tänkande till det allt mer abstrakta matematiska symbolspråket. Ahlberg beskriver de kritiska 
skeden under grundskolan där det första skedet är talförståelse och positionssystemet. Nästa 
skede är inlärning av olika algoritmer, d.v.s. att ställa upp tal och räkna ut dem. Därefter 
kommer procentbegreppet och tal i bråkform, avslutningsvis algebra. Dessa kunskaper 
förväntas eleverna kunna när de kommer till gymnasiet. Men övergången till gymnasiet utgör 
också ett kritiskt skede. 
 
I Nämnaren Tema (1997) skriver man att många anser matematik som ett svårt skolämne. En 
allmän uppfattning är att ämnet kräver en viss talang och begåvning. Men ämnet är viktigt för 
de flesta elever eftersom matematik krävs för fortsatta studier och yrkesutbildningar. Då blir  
besvikelse och maktlöshet stor när man misslyckas. Elevens åtgärder handlar nu om att klara 
sig och utvecklar metoder för att ta sig vidare i skolvärlden. Eleven lägger ner stor möda på 
utantillkunskaper och schematiska matematiska operationer på bekostnad av förståelse, vilket 
är matematikens djupaste innebörd. En del elever känner sig helt hjälplösa och vet inte hur de 
skall klara sig.  
 
Dahland (1998) skriver att matematikundervisningen vid gymnasiet fungerar på samma sätt 
som vid grundskolan. Alla elever skall läsa minst matematik A där deltagandet är 
obligatoriskt och att alla skall bli godkända. Eftersom kunskaperna från grundskolan hos 
många elever inte räcker till, sker en anpassning till de svagare eleverna. Denna anpassning 
varierar mellan programmen och till olika grad, men det anpassas även från individ till 
individ.  
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Många program såsom det naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga har flera kurser i 
matematik utöver den obligatoriska A-kursen. Samhällsvetenskapliga programmet och andra 
program erbjuder eleverna att läsa högre kurser i matematik än vad programmet har som 
lägsta krav. En nackdel som nämns med att studera matematik på detta hierarkiska system av 
kurser, är enligt Dahland för de elever som är inriktade på att studera vid universitet eller 
högskola. Dessa elever har ofta intresse och tillräckliga kunskaper för matematik, men anser 
kursen Matematik A som allt för enkel och har inte några större problem att erhålla betyget 
godkänt eller högre betyg. Denna kurs ligger först och omfattar många lektionstimmar som 
därigenom ger många gymnasiepoäng jämfört med kurserna som kommer efter, vilka är 
svårare och ger färre gymnasiepoäng.  
 
Dahland skriver om elever som tidigare alltid har haft lätt med studier, på gymnasiet får de 
krav om att ändra sitt beteende. Orsaken kan vara att abstraktionsnivån i matematik har blivit 
så förhöjd att den tid de dittills lagt ner på studier inte längre räcker till. Gymnasial studierutin 
kräver förutom tid, även andra för dem ovanliga åtgärder som planering och att tvingas till 
prioriteringar och val. Dessa elever anses ändå ha goda förutsättningar och fallenhet för ämnet 
matematik. 
Ett annat problem med omställningen från grundskolan är på vad sätt matematikproven är 
formulerade och uppställda. Det finns två huvudmodeller på matematikuppgifter. Man ger 
uppgifter med kortfattad text och med matematiska uttryck eller textuppgifter med figurer och 
där lösningen kräver flera steg.  
Andra orosmoment med proven är enligt Dahland hur man bedömer och poängsätter elevens 
prestationer. Ofta förekommer i matematikprov en rad av typen ”fullständiga lösningar 
erfordras” eller ”redovisa alla lösningar”. Detta gör att eleven undrar om deras lösning duger.  
Många gånger förekommer hotfulla varningar, ”bara svar ger noll poäng” eller ”oläsbara 
uppgifter rättas inte”.  
 
Ahlberg (2001) skriver att begreppsutveckling avgörs genom samspel och interaktion mellan 
människor. Detta betraktelsesätt är ett sociokulturellt perspektiv där Vygotskijs är dess 
främste företrädare. Man menar att människor lär sig saker genom att förstå och tolka det som 
för individen verkar ha en vettig funktion. Ahlberg tar upp ett exempel av Säljö och 
Wyndhamn om hur elever påverkas av lärarens sätt att presentera en matematisk uppgift. De 
matematiskt svagare eleverna försöker tänka ut vilken operation läraren menar att de skall 
använda. När de sedan har löst det första problemet använder de samma operation på samtliga 
uppgifter. De högpresterande eleverna inriktar sig mot problemets innebörd utan att fundera 
på vilka matematiska operationer och algoritmer läraren har antytt om. Varje problem är 
sedan ett nytt problem som eleven analyserar och löser.  
Magne (1998) menar att elevers matematikinlärning avgörs av sociokulturella orsaker. Han 
skriver ”Elevens motivation och känslomässiga reaktioner betyder mycket för hur eleven lär 
sig matematikkunskaper och i övrigt ökar sin sociala, psykiska och fysiska status”(Magne, 
1998, sid 87). Magne menar att det finns många orsaker till att elever har 
matematiksvårigheter. Det handlar inte bara om fysiska orsaker, utan varje elev skapar sin 
egen matematik i ett socialt system med många olika påverkningsfaktorer. 
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2.3 Motivation 
Magne (1998) skriver om motivation i matematikundervisningen. Han anser att motivation är 
en grundläggande beståndsdel i lärprocessen. Men begreppet motivation är ett komplext 
begrepp där forskningen har gett många förklaringar. 
 
2.3.1 Vad betyder begreppet motivation? 
Begreppen motivation och motiv har inte samma innebörd, men de är ändå närliggande. 
Motiv definieras i Egidius termlexikon (2002) på följande sätt. Motiv är ”behov, önskan, 
impuls, attityd e.d. som ger upphov till handling i riktning mot något mål”(Egidius 
termlexikon, 2002, s 163).    
Man kan tolka det så att motiv är ett tillstånd som är opassande för individen, exempelvis om 
man är hungrig. Målet är att uppnå ett annat tillstånd som individen önskar, att vara mätt. För 
att återfinna balansen krävs en handling i form av att äta. Begreppen sammanfattas med 
följande bild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Motiv är ett opassande tillstånd som ger upphov till en handling i riktning mot ett mål. 
 
Den schematiska bilden är en grov förenkling i sammanhang med motivationsbegreppet när 
det gäller att lära. Giota (2001) beskriver en individs mål, som har sin upprinnelse från ett 
motiv, som en komplex sammansättning av olika mål. Hon kallar detta för multipla mål, 
vilket har sin upphovsman från Ford. Multipla mål innebär att individen strävar efter att uppnå 
såväl kognitiva som social och emotionella mål samtidigt och inom såväl lärande situationer 
som sociala situationer. 
 
Motivation betyder enligt Egidius ”medveten eller omedveten inriktning hos en person att 
vilja utföra vissa handlingar, eller en mental handling så att ett motiv bildas” (Egidius 
termlexikon, 2002, s 163). 
Dessa definitioner brukar varieras på olika sätt och har sitt ursprung från olika 
motivationsteorier. Enlig termlexiconet finns fem olika huvudgrupper av motivationsteorier. 

• Homeostasteorier handlar om att motiv uppstår inom individen när den inre biologiska 
balansen rubbas eller genom aktivering av instinktiva reaktionsmönster så som 
nyfikenhet eller kontaktbehov. 

• Hedonistiska incitamentsteorier där individens motivbildning styrs av lust – och 
olustframkallande stimuli. 

• Kognitiva teorier menar att känslor och motiv endast är konsekvenser av intellektuella 
processer. 

• Aktivitets-motivationsteorier säger att motiv skapas av individens aktivitetsbehov som 
finns i kroppens olika delar. Vilket utgörs av exemplet ovan där ett behov som utgår 
från mellangärdet utlöser en aktivitet i form av att äta. 

Hungrig Äta Mätt 

Motiv Mål 

Tillstånd TillståndHandling
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• Integrationsteorier använder de andra teorierna för olika aspekter, för att förklara 
motivationsfenomenet. 

 
Begreppet omotiverad skall inte användas enligt Giota. Hon menar att en elev alltid är 
motiverad men kan uppfattas som ointresserad, eftersom eleven inte korresponderar med de 
krav och förväntningarna som omgivningen ställer. 
 
Cofer (1978) konstaterar att motivation har två funktioner i förhållande till beetende. Den ena 
är att ladda beteendet med energi, kraft och effektivitet. Det andra är att vägleda beteendet till 
specifika mål, eller dirigera beteendet. Annorlunda uttryckt skulle man kunna säga att 
motivationen anger förutsättningarna för att förstärka eller att försvaga beteendet. 
Det som är grundläggande för motivation, är enligt Cofer följande områden. 

• Emotion -- känslor. 
• Drifter -- fysiologiskt betingade behov. 
• Incitament -- något som ger en impuls att reagera eller agera 
• Instinkter -- medfödda tendenser att utveckla vissa beteenden. 
• Förstärkning -- belöning i olika varianter. 
• Arousal -- fysisk stimulans. 

I denna rapport behandlar vi inte drifter, instinkter eller aroulsal. Vi intresserar oss för 
känslor, incitament och förstärkningar. 
 
Skolverket (2003a) hänvisar till en definition av motivation som är accepterat bland 
väletablerade forskare. Denna definition lyder ”strävan mot ett personligt mål, en inriktning 
mot något som känns angeläget för den enskildes liv och utveckling nu och i framtiden”  
(Skolverket, 2003a, s 8).  
I definitionen framkommer begreppet ”mål”, vilket är det tillstånd som man strävar emot samt 
begreppet ”känns angeläget”, vilket skulle vara en mer eller mindre medveten vilja.  
 
Giota (2001) stödjer sig på Fords princip att motivation är en funktion av  
”goal* emotions*personal agency belifs”(Giota, 2001, s 26). Med dessa tre faktorer har Giota 
en definition av motivation som bestå av de tre olika personliga faktorerna som samverkar 
med varandra. Detta är ett interaktionistiskt perspektiv på begreppet motivation där de inre 
processerna (t.ex tankar, intressen, mål och intentioner) och yttre processer (t.ex. regler, 
normer och värderingar i den social omgivningen) har kopplats till varandra. Därigenom kan 
man utveckla teoretiska ramar som kan användas för att identifiera, beskriva och förklara 
varför människor handlar på ett visst sätt. Motivation skall inte betraktas genom att man 
fokuserar på en av faktorerna utan alla tre samverkar. Giotas definierar motivation som: 
”Mål, individens föreställningar om sig själv som agent, och känslor - som interagerar med 
varandra”(Giota, 2002, s 285).  Begreppet agent skall tolkas som handlande varelse. 
Giotas definition jämfört med Skolverkers definition har också begreppet ”mål” men 
angelägenhet är utbytt  till ”känslor” och ”föreställningar”. 
I fortsättningen använder vi oss av Giotas definition och därför utreder vi begreppen känsla 
och föreställning. 
 
2.3.2 Känslor 
Brodin och Hylander (2002) säger att känslorna utvecklas ur ett antal biologiska givna 
affekter. Med affekt menar de det rent kroppsliga uttrycket som är medfött hos alla människor 
världen över och som alla förstår. Affekterna har var och en sitt speciella kroppsuttryck, 
framför allt ett speciellt ansiktsuttryck. 
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Vilka affekter som finns är det delade meningar om. Brodin och Hylander använder nio 
grundaffekter som Tomkins identifierade under 1960-talet. Varje affekt varierar i intensitet 
och benäms olika beroende på intensitesgraden. Två av affekterna upplevs som positiva, en 
som neutral och sex upplevs som negativa. Detta betyder inte att affekterna är positiva eller 
negativa, men upplevelserna av dem är lustfyllda eller olustiga.  
De nio grundaffekterna är: 
Positiva affekter Neutrala affekter Negativa affekter 
Välbehag – Glädje 
Intresse – Iver 

Förvåning – Överraskning Rädsla – Skräck 
Ledsenhet – Förtvivlan 
Ilska – Raseri 
Skam – Förödmjukelse 
Avsmak – Äckel 
Avsky 

Figur 2. De nio grundaffekterna vilket våra personliga känslor utvecklas ifrån. 
 
Brodin och Hylander redogör för de nio affekterna och hur de samverkar och utvecklar mer 
komplexa känslor. De positiva affekterna intresse och glädje fungerar ofta tillsammans och 
utgör en egen motivationskraft. Eftersom de båda affekterna är lustfyllda vill individen som 
upplever dessa ha mer och mer. Det är dessa positiva affekter våra läroplaner talar om och är 
den optimala situationen att lära sig nya saker. De negativa affekterna får individen att dra sig 
tillbaka, undvika eller försöka göra sig av med den uppkomna olustkänslan. 
 
Dessa nio affekter som är känsloupplevelser, är alla sammanflätade med lärandet. I dag är 
forskningen inriktad mot att lärandet beror mer på affekter än själva tänkandet hävdar Brodin 
och Hylander. Den viktigaste affekten när det gäller motivation för lärandet är intresse. Utan 
intresse vill man ingenting vad avser ny kunskap. Förvåning, glädje ledsagar de flesta till nya 
upptäkter och färdigheter. Individer som känner att de kan, blir glada och stolta, självkänslan 
stärks och de tror sig om att kunna lära sig ännu mer. Upplevelser av att inte kunna, kan väcka 
skam. Brodin och Hylander skriver att i en inlärningssituation kan även affekten skam vara 
användbar om individens strategi är att få bort olustkänslorna genom arbete, men kan också 
hota självkänslan och leda till blockering, uppgivenhet och en önskan att dra sig undan 
utmaningar.  
 
Affektsystemet är enligt Brodin och Hylander den biologisk grundförutsättning för att främja 
människans överlevnad som art och hennes anpassning till livet. Affekterna fungerar som 
vägvisare och man orienterar sig i tillvaron och gör vad som är bra eller dåligt för en själv. 
Man dras mot det som väcker intresse och glädje och man drar sig bort från det som väcker 
rädsla och avsky. Affekterna talar även om för omgivningen vad som är på gång i en 
människa. Denna ömsesidiga känslomässiga dialog mellan människor sker både med och utan 
ord. På det viset utvecklar man ett alltmer nyanserat känsloliv, sin självkänsla och sin sociala 
kompetens. För att man skall förstå sig själv och få en självinsikt, måste affekterna reflekteras 
mot människorna i sin omgivning. I detta ingår även att man måste möta utmaningar. 
Upplevelser i form av missförstånd och motstånd gör att man upptäcker hur man står i 
förhållande till andra. Motståndet blir något att ta spjärn emot för att växa och utvecklas. 
 
Brodin och Hylander skiljer på affekt, upplevelser och känslor. Affekt är de biologiska 
uttrycken. Individens upplevelser av affekter som med tiden kan vara olika. Känslor består av 
affekter och minnen av många personliga upplevda affekter. Den individuella upplevelsen av 
affekter är ett psykologiskt fenomen. Dessa upplevelser och de mönster av erfarenhet som 
individen bygger upp, påverkar individens nya erfarenheter. Ju fler associationer och desto 
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djupare innebörd får en upplevd affekt. Upplevelser blir med tiden mer och mer personliga 
eftersom erfarenhet blandas med upplevelse. På så sätt utvecklas känslorna och blir allt mer 
personliga, där det rena biologiska affektuttrycket blir svårare att urskilja. 
 
Magne (1998) menar att känslomässiga upplevelser ingår i matematikundervisningen. Oftast 
är det de negativa känslorna som förekommer. Det är inte forskat över ”affektiva 
följdföreteelser till matematikinlärning. Egentligen är det mest affekter som ängslan, skräck 
och ångest som utforskas mera ingående” (Magne, 1998, s 80). 
 
Brodin och Hylander skriver att känslor, till skillnad från affekter, är mångtydigt och 
svårgripbara. De förändras i ett ständigt flöde och omfattar både minnen av sinnesintryck och 
upplevelser i nuet där alla sinnen är engagerade. Därför är det mycket svårt att sätta ord på 
känslomässiga upplevelser. Känslorna finns både i kroppen och i medvetandet där affekterna 
utgör den biologiska grunden för känslorna. Upplevelsen av affekterna, som skapar de mer 
komplexa känslorna, blir till en psykologisk verklighet, som är individuell för varje person. 
Affekter fungerar som en brygga mellan kropp och medvetande, mellan biologi och 
psykologi.  
 
2.3.3 Föreställningar 
Människans föreställning om sin egen förmåga är enligt Brodin och Hylander (2002) det som 
styr en människas liv, eftersom man gör sina val utifrån sin egen uppfattning om sig själv. Det 
finns två begrepp att ta hänsyn till, det är självkänsla och kompetensupplevelse. Skillnaden 
mellan dessa är att själkänsla handlar om individens förståelse för sina egna känslor, medan 
kompetensupplevelse handlar om individens föreställning om vad man klarar av. 
 
Självkänsla är den känsla som utvecklas successivt genom samspel med omgivningen skriver 
Brodin och Hylander. Denna känsla formas av de känslomässiga svar som man får på sig själv 
och sina egna känslouttryck. Alla de otaliga upplevelser av sammansatta affekter har blandats 
till ett komplicerat känsloliv och man får en självbild, en upplevelse av sig själv. En bra 
självkänsla är att ha förståelse för sina egna känslor. Det får man om man har tillgång till och 
kan använda sig av alla sina affekter på ett sätt som gagnar en själv och andra. 
Grunden för en positiv självbild är enligt Brodin och Hylander många glada upplevelser, 
vilket är en blandning av de positiva affekterna intresse och glädje. Utifrån en positiv självbild 
kan man stimulera med de andra affekterna, t.ex. med rädsla. Effekten blir då en 
skräckblandad förtjusning. Med olika kombinationer av affekter söker individen upp olika 
typer av upplevelser och bygger upp en erfarenhetsbank. Saknas en positiv affekt drar sig 
individen undan nya upplevelser och erfarenheterna blir färre. En bra självkänsla handlar om 
att lita på alla sina känslor, även de negativa. Med ilska kan man på ett konstruktivt sätt 
markera dålig behandling. Avsky och avsmak ger också nyttig information fast på ett 
annorlunda sätt.  
Glädje uppkommer vid de tillfällen man lyckas med någonting. Man får en positiv 
föreställning av sin egen förmåga och man får kompetensglädje. Denna glädje kan snabbt 
förvandlas till en skamkänsla om man misslyckas skriver Brodin & Hylander. Dessutom  blir 
skammen större ju större glädjen och den lustfylla känslan var från början.  
 
Giota (2001) konstaterar att Fords begrepp ”föreställningar” är i linje med andra vedertagna 
begrepp som Banduras kapacitetsupplevelse, Eccles och Wigfields uppgiftsspecifika 
kapacitetsupplevelse och Harters kompetensupplevelser.   
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Dessa tre begrepp står för hur eleverna uppfattar och värderar sin egen förmåga eller 
kompetens för att klara olika uppgifter. I dessa begrepp ingår också samspelet mellan hur 
eleven väljer sina mål med hänsyn till den egna värderingen av sin kompetens. 
Giota säger att kapacitetsupplevelse är en intim förening av en individs uppfattning av att 
kunna och att vilja. Denna föreställning styr en människas liv på grund av individens tro på 
sin egen förmåga. Många prestationer handlar inte om att kunna utföra en handling, utan om 
viljan att orka genomföra den. Kapacitetsupplevelse är en intränad tolkningsmekanism, där 
man har lärt sig att lita på sin förmåga, eller att inte lita på den. Inför krav och utmaningar drar 
man sig till minnes sina tidigare erfarenheter av liknande situationer och hur man då klarade 
av dem. 
 
Skolverket (2003a) refererar till Bandura och begreppet kapacitetsupplevelsen ges en mer 
nyanserad innebörd. Begreppet bygger på fyra mekanismer, återkoppling, social övertalning, 
sociala modeller och känslomässig energi. Återkoppling är att jämföra sig med sina tidigare 
resultat, där upplevelsen inte är utmanande utan är en bra information för beslutsfattande. 
Social övertalning är pep-talk, beröm eller att rådgöra med andra. Sociala modeller innebär att 
man jämför sig med andra och man tror att om andra kan så kan även jag. Känslomässig 
energi är de egna intentionerna och den omgivande miljön med dess krav. 
Giota skriver att kapacitetsupplevelsen anses påverka de val man gör, eller låter bli att göra. 
Den påverkart även den ansträgning som man lägger ned, den uthållighet man visar och det 
positiva engagemang eller ängslan man upplever medan man utför en handling. Det betyder 
således att begreppet ”föreställning” i definitionen av motivation påverkar de övriga delarna i 
definitionen. Man kan säga att föreställningen om jaget styr valet (de personliga målen) och 
känslorna (ansträngning, uthållighet, engagemang och ängslan). 
   
Giota skriver om Harters begrepp kompetensupplevelse och Harter har visat hur en individ 
påverkas på vilket sätt man värderar sig själv och hur man värderar det ämne man studerar. 
Värdering av sig själv kallas enligt Giota för självvärdering och är inte samma som 
självkänsla. Giota menar som Harter att självvärdering handlar om hur en person accepterar 
eller respekterar sig själv för den person man faktiskt är. En person har en hög 
kompetensupplevelse om självvärderingen är hög och värderingar på ämnet man läser är hög. 
En person med låg självvärdering men som också värderar ämnet högt, visar sig ha en låg 
kompetensuppfattning. Ändå kan dessa båda personer vara lika kompetenta i ämnet. 
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Begreppet föreställningar och självvärdering samt deras samspel sammanfattas i bilden nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Sammanfattning av begreppet ”individens föreställningar om sig själv”. 
 
2.3.4 Yttre och inre motivation 
Som vi nämnt är motivation ett komplext eller flerdimensionellt begrepp. Giota (2002) har 
delat upp ”motivation” i en yttre och en inre motivation. Dessa båda begrepp är kopplade till 
en elevs målsättning, vilket kan vara lärandemål och prestationsmål.  
Lärandemål handlar om att eleven har självuppsatta kriterier och premisser, utvecklar nya 
färdigheter, förbättrar sina kompetenser, åstadkommer något utmanande och erhåller 
förståelse och insikter.  
Prestationsmål handlar om att eleven lär för att uppfylla lärares och föräldrars krav och 
förväntningar. Eller att vara fokuserad på själva den intellektuella förmågan att lära i skolan, 
för att sedan få den bedömd av andra elever och lärare. Elever som strävar efter lärandemål 
antas vara inre motiverade medan elever som strävar efter prestationsmål antas vara yttre 
motiverade. 
 
Skolverket (2003a) refererar till Giota (2001) och säger att både den inre och den yttre 
motivationen är starka drivkrafter, men den yttre är mera utsatt om man inte lyckas prestera 
som förväntat. För en individ med huvudsakligen inre motivation ger misslyckandet framför 
allt information om hur man skall lyckas bättre nästa gång. För individer med i huvudsak yttre 
motivation ger misslyckandet upplevelser av socialt nederlag, vilket i värsta fall kan slå mot 
självvärderingen i stort.  Skolverket skriver att vissa forskare har åsikten att den inre 
motivationen regelmässigt är effektivare än den yttre och att individer tenderar att välja den 
ena framför den andra. Men det finns också studier enligt skolverket, som hävdar att inre och 
yttre motiv kan komplettera varandra och att undervisningen kan vara effektiv genom att låta 
dem samspela.
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2.3.5 Sammanfattning av begreppet motivation. 
Giotas definition av motivation. 
” Mål, individens föreställningar om sig själv som agent, och känslor - som interagerar med 
varandra” (Giota, 2002, s 285). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positiva affekter Neutrala affekter Negativa affekter 
Välbehag – Glädje 
Intresse – Iver 

Förvåning – Överraskning Rädsla – Skräck 
Ledsenhet – Förtvivlan 
Ilska – Raseri 
Skam – Förödmjukelse 
Avsmak – Äckel 
Avsky 

Figur 4. Sammanställning av olika begrepp som går under motivation.
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2.4 Stress 
Vi vill veta på vilket sätt stress påverkar motivationen i matematikundervisningen. Följande 
avsnitt skall utreda begreppet stress och på vilket sätt det uppträder och påverkar en människa. 
 
2.4.1 Vad är stress? 
Stress är enligt Egidius termlexicon (2002) ”yttre omständigheter som framkallar fysisk 
och/eller psykisk påfrestning eller skada” (Egidius, 2002, s 245). 
Stress beskrivs av Frankenhaeuser och Ödman (1987, s 25) enligt följande 
 

En process där individens förmåga ställs mot omgivningens krav. Om en människa 
bedömer dels att det är något viktigt som står på spel, dels att hennes förmåga kanske inte 
räcker till, känner hon sig ängslig och spänd. 

  
Frankenhaeuser och Ödman (1987) menar att stress är en känsloupplevelse som startar när ett 
krav ställs på en individ. Det första som händer är att personen i fråga mäter kravet mot sin 
egen uppfattning av sin förmåga och kommer fram till att kravet är överväldigande. Denna 
slutsats ger känslan av hot eller i bästa fall känslan av en utmaning. Man överväger därefter 
sina möjligheter för att sedan bestämma sig om man skall fly eller kämpa. Bedömer man att 
den egna förmågan räcker till för att klara hotet, ökar man sin kraftansträngning för att 
uthärda belastningen. Man kan också bedöma att man bara har en liten möjlighet att lyckas 
eller att man inte vill uthärda någonting krävande varvid man ger upp och drar sig undan. 
Processen kan vara mycket kort, där beslut om vilken åtgärd man vidtar går på delar av en 
sekund. Men processen kan också vara mycket utdragen och spänna över en lång tidsrymd.  
Stressbeteendet är från tiden när vi människor levde på samma villkor som djuren, där 
muskelstyrkan spelade en avgörande roll för sin överlevnad. Det var livsavgörande hur snabbt 
man kunde förbereda sig på kamp eller flykt och stressupplevelsen var en grundförutsättning 
för överlevnaden. Stressupplevelsen är kroppens sätt att förbereda sig på handling och skärpa 
uppmärksamheten. Detta infödda beteende finns fortfarande kvar och uppträder i alla 
situationer där vi känner någon form av utmaning eller helt enkelt ett krav. 
 
I matematikundervisningen kan hotkänslor uppträda hos elever. Magne (1998) har som ett 
exempel berättat om en ung elev i grundskolan som uppfattar matematiken som ett hot. 
Magne (1998) stödjer denna berättelse mot Margarita Wittoch arbeten från 1973 och 1985. 
Hotet uppträder när eleven känner att några uppgifter är svåra, samtidigt som andra elever 
tyckte uppgifterna är lätta. Elevens strävan är att klara uppgifterna vilket skulle göra honom 
glad, men denna framgång fick han inte uppleva. Detta gör att eleven blir arg på sig själv och 
börjar tvivla på sin förmåga. Hotet i denna situation är inte uppgifterna utan det är ”oron och 
längre fram skräcken för att misslyckas med nya övningar” (Magne, 1998, s 83). 
 
Stress är enligt Frankenhaeuser och Ödman enklare att fastställa vilken grad den påverkar 
individen än vad motivation gör. Stressupplevelsen har två huvudkomponenter, vilka är 
anspänning och olust. I båda fallen har stressreaktionerna utlöst stresshormonerna adrenalin 
och kortisol. Dessa substanser är till för att aktivera musklerna, uppträder i blodet och urinen 
och är mätbara.  
Stresskomponenten ”anspänning” handlar om hur aktiv och skärpt man är, hur mycket man 
anstränger sig för att nå ett mål. I en lagom mängd upplevs anspänningen som positiv. Men 
blir anspänningen för stark övergår känslan till att bli nervös.  
Den andra stresskomponenten ”olust” som är en negativ känsla, kan också vara tristess, 
misslyckande och hjälplöshet. Båda huvudkomponenter kan uppträda samtidigt. Man kan 
känna både ansträngning och tristess i ett enformigt, utdraget arbete. 
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Både känslorna av anspänning och olust styr produktionen av stresshormoner skriver 
Frankenhaeuser och Ödman. Kortisol ökar som mest vid känslan av olust och hjälplöshet. Vid 
den positiva stressen är det bara adrenalin som produceras. Stressupplevelserna kan 
sammanfattas i följande uppställning. 
 
Anspänning och olust. Anspänning utan olust. Bara olust, ingen anspänning 
Den gråa vardagstristessen. 
Ett enformigt och 
ansträngande arbete. 
 
 

Den glada stressen. 
Anspänning, uppvarvning, 
aktivitetlust och arbetsglädje. 
 
 

Tung och svår stress. 
Passivitet och uppgivenhet 
som med tiden leder till 
depresion. 
 

Adrenalin  
Kortisol 

Adrenalin Kortisol 

Figur 5. Olustkänslor skapar stress, som ger upphov till reaktioner i form av anspänning eller inte. 
 
Av tabellen framgår det att om enbart adrenalin uppträder, så infinner sig en positiv känsla. 
Orsaken till denna positiva känsla är att individen känner att den hotfulla situationen är under 
kontroll. Ett sätt att uppnå denna känsla är att skaffa sig det Frankenhaeuser och Ödman kallar 
egenkontroll. Detta innebär att individen vidtar sådana åtgärder att man anser sig kunna 
påverka sin situation. En situation som upplevs som arbetsam och tråkig kan med hjälp av 
egenkontroll pressa tillbaka kortisolet och en lustfylld stress infinner sig.  
 
Om man inte har egenkontroll skriver Frankenhaeuser och Ödman infinner sig känslan av 
hjälplöshet. Man anser sig inte kunna undvika och parera skeenden som man vill undvika. I 
dessa situationer blir man passiv och anser att ingenting lönar sig. När detta hjälplösa och 
passiva beteende har börjat ta överhanden är det svårt att upphäva det. Dessutom finns det 
tendenser att det sprider sig till andra situationer inom helt andra områden.  
 
En elev som upplever sin förmåga i matematik som en nedåtgående spiral har ofta sin orsak 
från tvivlet på sin förmåga och de ständiga misslyckandena. Magne (1998) skriver om eleven 
som inte har kommit från känslan av hotet att misslyckas med matematikuppgifter. Elevens 
känsla förstärks efterhand om att inte kunna. Hoppet att lyckas har han kvar en tid, men det 
råder en inre konflikt mellan hoppet om framgång och rädslan för misslyckande. Konflikten 
upphör inte om eleven lyckas lösa något tal utan osäkerhetskänslorna tilltar. Varje 
misslyckande är för eleven ett bekräftande på att hans farhågor är riktiga. Detta medför med 
tiden känslor av hjälplöshet och uppgivenhet.  
 
2.4.2 Anspänning och prestation 
Frankenhaeuser och Ödman skriver att människor är beroende av att ständigt matas med 
intryck från omgivningen. Avtar stimulansflöde blir man understimulerad. Det kan även gå åt 
motsatt håll när stimulansflödet ökar blir man överstimulerad och anspänningen ökar allt mer. 
Hjärnan presterar bäst om stimulansmängden är mittemellan över- och understimulans och att 
man är lagom anspänd. Det råder ett samband mellan prestation och stimulans/anspänning. 
Detta samband kan beskrivas som en graf i ett koordinatsystem. Grafen tar formen av en upp 
och nervänd U-kurva, som visar allt sämre prestation om inflödet blir antingen för magert och 
monotont eller för starkt och skiftande. 
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Figur 6. Prestations-U:et. Lagom anspänning ger bästa prestationen. 
 
Frankenhaeuser och Ödman menar att det inte bara är prestationspotentialen som försämras 
med över- eller understimulans, även den känslomässiga balansen rubbas. Ett optimalt 
välbefinnande förutsätter en lagom vaken hjärna där man är både alert men också på gott 
humör. Det är man inte om man är över- eller understimulerad. Kravet på anpassning blir då 
för stora och man känner sig stressad och kroppen reagerar med ett pådrag av stresshormoner. 
Anspänningen ökar med överstimulans och lustkänslan blir i stället den olustfyllda 
nervositeten vilket är en stresskänsla. 
 
En elev som har en allt mindre tro på sin förmåga att lösa matematikuppgifter kan komma till 
det Magne (1998) kallar stadiet där ”Förväntningar blir skräckfyllda och kris uppstår” 
(Magne, 1998, s 84). Till detta stadium kommer eleven efter en rad av upprepade 
misslyckanden och känner vanmakt och uppgivenhet. Det som tynger, är inte försöket att lösa 
talet, utan det är själva upplevelsen av sin ansträngning som försätter eleven i ett sämre 
tillstånd.  
 
2.4.3 Stresstunneln 
Assadi och Skansen (2000) säger att när människor känner sig stressade får de känslan av att 
vara fångade i en situation de inte har kontroll på. Pressen är så stark och farten är så hög att 
perspektivet över situationen smalnar. Man drabbas av så kallat tunnelseende, man kommer in 
i en stresstunnel. Det innebär att man får svårare att hitta bra och kreativa lösningar på 
problem. Dessutom får man svårare att minnas och lära sig nya saker. 
Sandahl (2000) betraktar stresstunneln på så sätt, att man alltid befinner sig i den. När man är 
helt stressfri är tunneln så stor och rymlig att man inte ser den. Man har tillgång till hela sitt 
intellekt och man är en person som är lätt att samarbeta med.  
När man gör en mental anspänning så börjar man färdas in i stresstunneln. I färden med en 
viss hastighet som anspänningen åstadkommer, kommer väggarna närmare och man upplever 
att det är svårare att manövrera. Stressen gör att känslan av frihet minskar och 
samarbetsförmågan går över till att vara en konkurrerande inställning. Ju mer stress man 
känner desto smalare är tunneln och det slutar med total ofrihet där individen drar i 
nödbromsen vilket är panik. 
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Optimal 
koncentration 

Prestationspotential 



 21

 

 
Figur 7. Stresstunneln. Tilltagande stress ger en avsmalnande tunnel. 
 
I matematikundervisningen kan detta inträffa. En elev som kommit in i stadiet där 
”Förväntningar blir skräckfyllda och kris uppstår” (Magne, 1998, s 84) har kommit in i en inre 
konfliktsituation som blir allt svårare att komma ur. Eleven känner att man är i en riskfylld 
situation. ”Oroskänslor förstärks från spänning och osäkerhet till ängslan, fruktan, skräck, 
panik eller ångest. Ängslan kan yttra sig i flyktreaktioner” (Magne, 1998, s 84). 
 
2.4.4 Stressens påverkan på beteendet 
Frankenhaeuser och Ödman (1987) skriver att i många typer av utmaningar reagerar män och 
kvinnor olika. Detta går att visa genom att män utsöndrar mer adrenalin än vad kvinnor gör i 
vissa situationer. Det har visat sig att män behöver adrenalin för att kunna prestera bättre och 
erhålla goda resultat. Kvinnor har inte ett motsvarande samband mellan upplevd stress, 
prestation och stresshormoner. 
Vid tentamenstillfällen har man konstaterat detta samband mellan adrenalinmängd och 
resultat. De män som haft en högre adrenalinmängd har också haft bättre resultat jämfört med 
andra män som inte har utsöndrat adrenalin i någon större mängd. Kvinnor uppnår goda 
resultat utan att dom har förhöjda stresshormoner. Följaktligen är män snabbare men 
slarvigare, medan kvinnor är noggrannare och har färre slarvfel.  
Frankenhaeuser och Ödman skriver om motiv grundat på kamp och tävling, motiverar 
generellt kvinnor mindre än män. Icke utmaningsbenägna kvinnor kan göra goda prestationer 
ändå och de har ofta en stark självkänsla. Giota (2001) skriver att kvinnors mål ofta handlar 
om att uppnå en social samhörighet medan mäns mål handlar om överlägsenhet och övervinna 
konkurrens. 
 
Det finns kvinnor som har en tydligt förhöjd adrenalinnivå, men dessa brukar inte ha samma 
koppling mellan adrenalinnivå och prestation. Kvinnor tycks vara mindre adrenalinberoende  
än män enligt Frankenhaeuser och Ödman. En människa som ofta får en hög adrenalinhalt är 
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en person som har en prestationsinriktad livsstil, som avspeglas både i effektiva prestationer 
och i värderingar, attityder och intressen.  
Forskningens behov att jämföra stressfenomenet mellan olika grupper har lett till att man har 
definierat två människotyper. Dessa två människotyper, som inte beror på kön, har enligt  
Frankenhaeuser och Ödman ett extremt beteende och dom kallas för typ A och typ B.  
Typ A är en människa som talar explosivt, stötigt och med tydliga andhämtningar. Personen 
är spänd i musklerna och använder stereotypa gester. Typ B är de som helt enkelt inte har typ 
A beteende. De flesta människor är varken typ A eller typ B utan befinner sig någonstans 
mittemellan.  
Egenskaperna hos typ A-människan är tävlingslusten, känslan av tidspress, aggressivitet och 
misstro mot andra människor, samt att man tar kritik hårdare än vad typ B gör. Man jäktar för 
att komma först, man blir irriterad och aggressiv när man hindras från att bestämma själv. 
Orsaken till detta beteende beror på typ A: s behov att ha kontroll över sitt eget liv. Man antar 
utmaningar för att ha en större chans att själv hålla kontrollen. En typ B antar inte utmaningar, 
man utnyttjar väntan för avkoppling och är inbjudande gentemot sin omgivning. Dessa 
beteenden är dels ärftliga men kan även vara inlärda. 
Man kan tro enligt Frankenhaeuser och Ödman att typ A går med ett ständigt flöde av 
stresshormoner, men så är inte fallet. Både typ A och typ B upplever stress med påföljande 
förhöjning av stresshormonerna. När en situation upplevs som okontrollerbar så stiger 
adrenalinet hos typ A. Men i de situationer som präglas av god självkontroll så är 
stresspådraget lika hos båda typerna, trots att typ A anstränger sig mer och presterar bättre. I 
tävlingssituationer har typ A en ökat stresskänsla, men stressen yttrar sig på det positiva sättet. 
I fysiskt stressade miljöer i form av buller och köld så råder ingen skillnad mellan typerna. 
Typ A stressas av understimulans medan motsatsen råder i situationer av överstimulans där 
typ B blir stressade.  
 
Magne (1998) skriver att matematik är det skolämne som har flest fall med elever som 
upplever psykosomatiska symtom, d.v.s. störningar i kroppsorganen till följd av stress. Detta 
var tydligast bland de elever som har behov av stöd och stimulans i matematik. Det är 
matematikämnet som ”tydligt toppar stödelevernas stressupplevelser” (Magne, 1998, s 80). 
 
2.5 Stressens inverkan på motivation  
Stress kan bli så stark att den i vissa lägen avgör bildandet av motiv, påverkar beteendet och 
väljer mål. Stress kan upplevas så obehaglig att människor vill få bukt med den till vilket pris 
som helst. Men detta är stressens innersta innebörd, att möta ett hot, en utmaning på ett 
rationellt sätt och därför kommer stress att i vissa situationer utgöra en del av motivationen. 
 
2.5.1 Stressreaktioner 
Skolverket (2003b) skriver att kompetensupplevelsen, som är en del av motivationen, kan 
skapa en stressreaktion. Det är om en individ ställs inför ett krav, en utmaning och individens 
föreställning är att den egna kompetensen inte räcker till. Det har uppstått ett glapp mellan 
krav och individens egen kompetensuppfattning och reaktionen kan ge signaler om fara. 
Återigen måste hotet mötas vilket sätter igång den naturliga processen, där man överväger 
flykt eller aktivitet.  
Som vi tidigare har nämnt har självvärdering en viktig betydelse för hur en person uppfattar 
sin kompetens. Därmed får vi ett samspel mellan individens kompetensupplevelse, 
självvärdering och uppställda krav. Detta samspel kan resultera i stress vilket blir avgörande 
för motivationen. Men man kan därför anta att den person som har låg kompetensupplevelse 
känner en större belastning vid tillfällen som ställer krav. Dessa personer kommer med andra 
ord att vara mer stressade än de som har hög kompetensupplevelse. Man kan spetsa till 
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sambandet genom att säga att en låg självvärdering ger mer stress och en hög självvärdering 
ger mildare stress. 
 
En elev som inte klarar utmaningar och känner att man upprepade gånger misslyckas kan med 
tiden drabbas av matematikängslan. Magne (1998) använde detta begrepp, i sin undersökning 
om elever med matematiksvårigheter. Matematikängslan är en mild variant av den komplexa 
stresskänslan, vilket sänker den matematiska prestationsförmågan. Denna blockering för 
matematikämnet består av ett antal ängslighetskomponenter. 

• Allmän oro, stress och ängslan som inte nödvändigtvis är kopplad till matematik. 
• Allmän matematikängslan, i svåra fall kallad matematikfobi eller numerisk fobi. 

Också i denna ingår dels svagare komponenter: matematikoro, dels en starkare 
komponent: specifik matematikängslan eller matematikångest. 

• Provängslan 
• Abstraktionsängslan.  

En typisk symtom hos ett matematikängsligt barn är att de jämför sig med kamraterna.  
 
När man lyckas med något känner man en glädje. Man känner då sin egen förmåga och 
upplever som Brodin och Hylander (2002) skriver kompetensglädje. Denna glädjekänsla är 
sammanlänkad med skamkänslan, eftersom ju större glädje man har och ju mer lustfyllt 
någonting är, desto större blir skammen om man misslyckas. Man kan också säga att finns det 
inget intresse och glädje så kan man inte heller väcka skamkänslan. Eftersom att intresse och 
glädje är de affekter som leder till utveckling och lärande, så är även skam en affekt som har 
med lärande att göra. På längre sikt är skamkänslan och misslyckandet skriver Brodin och 
Hylander tyngre att bära än ilska, ledsenhet eller rädsla. 
 
2.5.2 Uthållighet 
Matematik blir förr eller senare svårt och en det uppstår en spänningen mellan uppgiftens krav 
och elevens kompetensupplevelse. Det kan i ett sådant läge uppstå den stress som gör att 
eleven vill dra sig undan. Skolverket (2003b) skriver att eleven med en mental belastning 
måste hålla igång tankeprocessen trots att man inte förstår. Situationen kan uppfattas som ett 
hot men som i sin positiva form blir en utmaning. Adrenalinet rinner till och eleven känner 
lust och man koncentrerar sig. För att eleven skall klara belastningen krävs uthållighet för att 
inom sin tid få klarhet och förståelse. En uthållig elev fortsätter med tankearbetet trots att man 
inte förstår. Den som uthärdar tillräckligt länge, vilket sker med motivation, kommer så 
småningom att nå framgång. Uthållighet kan vara enligt skolverket frukten av inre motivation 
i form av rent intresse eller yttre motivation i form av belöning. 
 
Magne (1998) skriver att uthållighet i matematikundervisningen är en viljemässig psykisk 
ansträngning. Det har alltså med vilja att göra och de elever som misslyckas med att vara 
uthålliga är de elever tycker någonting är tråkigt eller om eleven är av naturen passiv. 
 
Sandahl (2000) har en modell där man har kopplat ihop prestations U: et och stresstunneln. 
Anspänning ger inledningsvis en ökad prestationspotential och man är på hugget. Är man 
dessutom i ett tillstånd som har ett litet inslag av stresskänslor är prestations U: et som störst. 
En elevs prestationspotential är som störst i en lagom anspänning i ett stressfritt tillstånd. Om 
uppgiften är svår krävs uthållighet och anspänningen kan därför öka och man dras till höger 
på prestations U: et. Kommer man för långt till höger på U: et uppstår otålighet, oro och man 
blir nervös. Man börjar få tankar om att uppgiften (hotet) är övermäktigt, man tvivlar på sin 
egen kompetens. Man omvärderar situationen och flyktkänslor uppstår. En för hög 
anspänning kan innebära att eleven dras nedåt i stresstunneln vilket innebär att prestations U: 
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et minskar och tankeverksamheten försämras. Eleven kan därför göra ett betydligt sämre 
resultat än vad man hade gjort i ett mer avslappnat tillstånd.  
En utmaning kan omedelbart uppfattas som så obehaglig att eleven aldrig gör en avvägning 
mellan aktivitet eller flykt. Den omedelbara känslan är att uppgiften är övermäktig, 
flyktkänslorna infinner sig och man dras ner i stresstunneln. Farten i tunneln är hög, 
tunnelväggarna kommer närmare, man blir apatisk och man försöker inte ens lösa problemet. 
Enda sättet att ta sig ur tunneln är en anspänning som måste vara starkare än om man är 
avslappnad. Trots en stor anspänning så blir aldrig prestationspotentialen lika hög som i ett 
avslappnat tillstånd. Uppgifter skall därför utformas, enligt Giota (2002) så att de har en viss 
svårighetsgrad och samtidigt kan lösas med en viss ansträngning. Svårighetsgraden skall inte 
vara för låg så att det blir tråkigt, och inte så hög att det skapar ångest. Att matcha 
uppgifternas svårighetsgrad med elevens förmåga är, och Giota citerar Bennett 
”undervisningens hjärta” (Giota, 2002, s 297). I en provsituation är det viktigt att provet inte 
inleder med ett problem som uppfattas som övermäktigt. Kommer eleven in i stresstunneln 
redan på första uppgiften så kommer detta att påverka eleven i resten av provet. 
På nästa sida visas kopplingen mellan prestations U: et och stresstunneln.   
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Figur 8. Sambandet mellan prestations-U:et och stresstunneln. Tilltagande stress ger en sämre prestation. 
  
Sambandet mellan stress och prestation går att upptäcka enligt Magne (1998) i ämnet 
matematik. En bra prestation kan grunda sig på en lagom stressnivå, som varken skall vara för 
låg eller för hög. ”En viss nyttig ängslan beror på positiv stress och innebär en väg mellan 
dessa ytterligheter” (Magne, 1998, s 87). 
 
Ljungqvist (2001) beskriver vad som händer om de negativa affekterna byts ut till den 
positiva affekten intresse och denna känsla får samspela med uthållighet. Då ger detta samspel 
upphov till något som Ljungqvist kallas för ”flow” eller flöde. Denna känsla är så lustfylld att 
den blir en belöning i sig själv och resulterar i att människor fokuserar sig så pass att dom 
uppslukas av sin aktivitet och förlorar uppfattningen av tid och rum. Man presterar sitt allra 
bästa utan att tänka på om man lyckas eller misslyckas, en yttre belöning har ingen betydelse. 
För att uppnå ett sådant tillstånd krävs det att man måste igenom en fas av anspänning och där 
det gäller att blir tillräckligt lugn och koncentrerad.  
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Motivationen varierar från uppgift till uppgift, som beror på förhållandet mellan utmaningen i 
uppgiften och den uppnådda färdigheten. Enkla uppgifter utmanar inte och då stryps flödet. 
Allt för svåra uppgifter stryper också flödet och det positiva känsloläget vänds till ängslan. 
Men typiskt för den individ som lärt sig uppnå detta flöde är att bli bättre på att välja 
utmaningar som ökar i lagom takt. 
 
2.5.3 Hur man hanterar sin stress 
Frankenhaeuser och Ödman (1987) skriver att stresshormonerna adrenalin och kortisol har 
betydelse för hur man uppfattar en stressituation. Har man enbart adrenalin så uppfattas 
situationen som positiv man är beredd att anta utmaningen. Kortisol orsakas av de negativa 
känslorna som signalerar flykt och det är det hormon man vill bli av med.  
 
Sättet att hantera stress, att motverka flyktkänslorna, har två olika principer. Frankenhaeuser 
och Ödman skriver att man kan angripa de förhållanden som orsakar stressen, roten till det 
onda. Det gör man genom att förbereda sig, öka sin egen skicklighet och på så sätt få kontroll 
på hotet, man skaffa sig det Frankenhaeuser och Ödman kallar för egenkontroll. På så sätt blir 
stressen indirekt en motivationsfaktor att exempelvis lära sig matematik. 
Det andra sättet är enligt Frankenhaeuser och Ödman att angripa stressens konsekvenser, 
mildra verkningarna. Det gör man genom att inför sig själv minska betydelsen av den 
utmaning som man blir ställd inför. Man förbereder sig på ett misslyckande genom att intala 
sig själv att provet i själva verket är ganska betydelselöst. Man kan också lätta sin stresskänsla 
genom att bli aggressiv eller någon annan känsloyttring. På detta sätt blir stress en faktor som 
passifierar en elev, istället för att lära sig ängnar sig eleven på ovidkommande saker. 
 
Brodin och Hylander (2002) skriver att den förkrossade skamkänslan hanterar många genom 
att byta den till någon annan affekt. Elever kan då bli tillbakadragna och uttrycka likgiltighet 
bara för att hantera skamkänslan. 
De individer som besitter en bra självkänsla har ganska lätt att bortse från sådana situationer 
som för andra är förkrossande. De bryr sig inte om att skämmas om de misslyckas därför att 
de behöver inte ständigt bli bekräftade med beröm.  
 
2.5.4 Vad är resultatet av stressupplevelser  
Erfarenhet av stress är viktig för alla människor menar Frankenhaeuser och Ödman (1987) för 
då lär man sig att motverka känslan av hjälplöshet. Man får en grogrund till att bygga upp en 
stark självkänsla. Självkänslan är, som vi har visat, en viktig del i en människas motivation.  
Giota (2002) påpekar att en god eller dålig självkänsla i skolåldern är oftast relaterad till 
skolprestationer. Elever som inte vill eller kan anpassa sig efter klassrummets krav kan drivas 
till handlingar som ligger från deras ”sanna själv”. 
 
Om en elev inte blir utsatt för påfrestningar, lär man sig varken ”konsten att misslyckas eller 
konsten att leva med motgång” (Frankenhaeuser och Ödman, 1987, s 171). En människa som 
märker att hon förmår klara av, bemästra en svår situation, får en stark självkänsla. Alltså 
måste enligt Frankenhaeuser och Ödman elever utsättas för utmaningar som genererar stress. 
Skolan ställer krav och förväntningar på eleverna. Tydligast ser man detta inför prov när 
utmaningen tar fram de känslor som manar till aktivitet eller flykt. Motmedlet till flyktkänslan 
är att stärka egenkontrollen och det sker genom att eleven gör sina läxor och förbereder sig 
inför prov. Om man inte har egenkontroll anser Frankenhaeuser och Ödman att man inte kan 
hantera det skeende som man vill undvika. Skolan väntar med sina krav och känslan av 
hjälplöshet sprider sig, man blir passiv.  
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Frankenhaeuser och Ödman skriver att många människor, flest män, känner sambandet mellan 
adrenalinmängd och resultat. Det finns människor som är adrenalinberoende för att göra goda 
prestationer. Man behöver känna stress för att därigenom producera adrenalin. Därigenom 
kommer man in i stresstunneln med allt vad det innebär. Fördelen är att man koncentrerar sig 
eller med ett annat ord man fokuserar sig på problemet. Individen går in i en värld där 
uppgiften är det som är det betydelsefulla. Allting utanför denna värld har mindre betydelse 
och kommer i andra hand. De som inte är beroende av adrenalin för att göra bra resultat 
kommer därför inte in i stresstunneln. Man kanske inte uppfattas som fokuserad eller lika 
motiverad som den adrenalinfyllda och påtagligt motiverade individen. Dessa stressfria 
personer kan se andra saker som viktiga förutom det som ligger framför dem. Det kanske är 
detta som gör att man säger att kvinnor har en bättre simultankapacitet eftersom de inte är 
adrenalinberoende på samma sätt som män.  
I klassrummet kan man se individer som är fokuserade på det de har framför sig och de tycks 
vara motiverade. Motivationen i många fall beror på att de känner den stress som gör att 
adrenalinet utsöndras. Man har med hjälp av stress lyckas tvinga sig till att utföra någonting 
som man egentligen tycker är tråkigt, men utmaningen (hotet) har fått dem att fokusera sig. Så 
länge som det bara är adrenalin, i lagom mängd, som flödar är det ingen fara för deras arbete, 
men om känslor av hjälplöshet infinner sig så utsöndras kortisol och eleven fylls av missmod 
och hjälplöshet. (Frankenhaeuser och Ödman, 1987) 
 
2.6 Läroplanen och värdegrund 
Av resonemangen hittills så har vi konstaterat att människor har djupgående och olika 
beteenden och känslor som motiverar oss att sträva mot olika mål. Gymnasiets läroplan (Lpf 
94) skriver att ”Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att 
utvecklas efter sina förutsättningar”. (Lpf 94, s 3) Läraren på gymnasieskolan skall ”stärka 
varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära”. (Lpf 94, s 4) Detta är ett 
förhållningssätt som grundar sig på de positiva affekterna men gymnasieskolans mål är att 
eleven ”utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget 
lärande”. (Lpf 94, s 6)  
 
Stensmo (1994) skriver att Artur Bestors har sagt att intellektuell utbildning är avsedd för alla. 
Det är till och med en nödvändighet för ett fungerande samhälle. Men människor behöver 
olika lång tid att intellektuellt bemästra sig ny kunskap. Stensmo (1994) säger också att Piaget 
menade att lärande skall vara en aktiv process där elever erövrar kunskaper genom egna 
handlingar och erfarenheter och detta sker när eleven är engagerad, då har man en optimal 
inlärningssituation. Freinets åsikt är enligt Nordheden (1998) att eleven blir mer engagerad 
om allt eleven gör och producerar har en positiv och uppmuntrande mottagare.  
Rousseau har sagt enligt Stensmo att i en inlärningssituation skall eleven ha rätten att göra fel, 
eftersom att dessa erfarenheter kan vara lika betydelsefulla som att göra rätt. Skolan förväntas 
därför omge eleven med en trygghet att det inte är farligt med fel. Kunskap är summan av alla 
personliga erfarenheter man skaffar sig. Bildligt kan erfarenhet representeras av kulorna man 
samlar i sin kulpåse. Antalet vita eller svarta spelar mindre roll, det är det totala antalet kulor 
som spelar roll, oavsett deras färg. Det gäller därefter att skapa situationer där eleven får testa 
sina nya kunskaper och dessutom omge eleven med en trygghet att felen inte bestraffas. En 
bestraffning kan vara de andra elevernas förakt men även att misslyckas att klara skolans krav 
och förväntningar. Det är därför viktigt att tidigt ge eleven en positiv självkänsla och trots 
motgångar ändå bibehålla sin självkärlek. En av de mer destruktiva faktorerna som man kan 
uppleva i vuxenlivet är det Rousseau kallar egenkärlek.  Med detta menar Rousseau att man 
jämför sig med andra och känner underlägsenhets- eller överlägsenhetskänslor. Skolans 
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huvudmål är enligt Freinet skriver Nordheden att minska den mindervärdighetskänsla som 
finns hos elever.  
I ungdomsåren är det många som inte vet vad dom vill arbeta med i framtiden. Fram till den 
dagen, när deras mål börjar skönjas, då skall eleven besitta erfarenhet att självständigt inhämta 
kunskaper. Stensmo tar upp Piaget åsikt om att ämneskunskapsinhämtning därför måste 
kombineras med kunskapen att formulera och lösa problem och lära sig att lära. 
 
Skolan måste därför ta hänsyn till stressens betydelse för att motivera elever till goda 
prestationer i ämnet matematik. Såväl till de som behöver stresstunnels fokuserande 
egenskaper, liksom till de som blir blockerade av stressens förlamande grepp. 
Magne (1998) skriver att upplevelser av ängslan inte behöver vara negativa. Elever uppnår 
maximal prestationsförmåga  när de känner sig riktigt motiverade inför något spännande. 
”Med motivation och spänning följer en kroppslig och andlig stress” (Magne, 1998, s 87).  
Därför menar Magne (1998) att våra läroplaner inte riktigt kan hanterar det komplexa och 
individuella fenomenet stress. Läroplanerna menar att matematik och undervisning i detta 
ämne strävar till enhetlighet och lika kunskaper hos alla. Men Magne menar att elever skiljer 
sig åt och de måste bli bemötta individuellt. I skolans värdegrund står att alla har lika värde 
och Magne tolkar detta till att var och en har sitt egenvärde. ”Var och en bör självständigt 
forma sin livskvalitet.” (Magne, 1998, s 87). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Samspelet mellan stress och motivation. Beteendet därav leder till mot- eller framgång. 
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3. Metod  
För att uppnå syftet med studien genom att erhålla svar på våra frågor, står valet av metod 
enligt Stensmo (1994) mellan dels de kvantitativa metoderna som ger en generell och 
översiktlig bild och den kvalitativa metoden som går in mer på djupet. Stensmo beskriver de 
olika metoderna. De kvantitativa metoderna bygger på systematiskt insamlat mätbara data 
medan de kvalitativa metoderna bygger på verbala formuleringar, de skrivna eller talade 
orden. Stensmo skriver att varje människas upplevelser är unika för individen vilket innebär 
att upplevelser inte kan generaliseras. Vi betraktar stress som en individuell känsla och därför 
är vår undersökning inriktad till en kvalitativ metod. 
 
I detta kapitel redogör vi för den metod vi använde och analysprocessen. Vi har till denna 
beskrivning tagit med de bakomliggande teorier som finns angående vetenskapliga 
undersökningar. Inledningsvis presenterar vi den grupp elever som deltog i undersökningen. 
 
3.1 Försökspersoner 
I studien ingick elever i gymnasieskolans naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 
program. Studien genomfördes under en femveckorsperiod i samband med de lektioner som 
bedrevs i matematik för de båda programmen och miljön var deras ordinarie klassrum. Prov 
genomfördes där samhällsvetarprogrammet avslutade femveckorsperioden med ett prov, 
medan naturvetarprogrammet genomförde ett prov efter tre veckor. 
Studien inriktades mot två klasser där den naturvetenskapliga klassen går år 2. Denna klass 
bestod av 25 elever, 13 flickor och 12 pojkar. Man genomförde matematik D som var indelat 
till tre lektionstillfällen varje vecka. Klassen utmärkte sig genom att merparten hade uppnått 
väldigt goda studieresultat. När klassen avslutade kursen matematik B uppnådde 21 av 25 
elever betyget MVG. I kursen matematik C uppnådde 15 av 25 elever betyget MVG, varav 
flertalet av resterande elever uppnådde resultatet VG.   
Den andra klassen som var föremål för studien var en samhällsvetenskaplig klass som gick år 
1. Denna klass bestod av 21 elever, 12 flickor och 9 pojkar. Man genomförde matematik A 
över ett helt läsår och kursen var indelad till två lektionstillfällen varje veckan. Denna klass 
hade en jämn spridning mellan de som hade flera underkända provresultat till dem som 
uppnått MVG vid ett eller flera provtillfällen.  
Samtliga elever utgjorde försökspersoner vid observationerna. Med hjälp av resultatet från 
observationerna skedde ett urval av 7 elever för intervjuerna. Vi hade för avsikt att studera hur 
stressen påverkar motivationen hos gymnasieelever med ambition att klara minst godkänt i 
matematik. Denna bedömning grundade vi på de elever som alltid var närvarande vid 
lektioner och prov. Vi har intervjuat fyra elever från år 1 på samhällsvetarprogrammet och tre 
elever från år 2 från naturvetarprogrammet. Ur vardera program har vi intervjuat en flicka och 
resten pojkar. 
  
3.2 Metodteori 
Vårt syfte med undersökningen stämmer väl överens med en interaktivistisk syn. Molander 
(1988) beskriver den interaktiva psykologin som en vetenskaplig filosofi där studieobjektet 
utgörs av de mekanismer (stressen) som formar och kontrollerar individens samspel med sin 
situation. I begreppet samspel kan man lägga olika tolkningar men i denna undersökning 
tänkte vi främst på elevens motivation. Molander (1998) säger att i det interaktivistiska 
begreppet samspel ingår både elevens upplevelseinnehåll och yttre beteende. Dessa två 
begrepp är hämtade från fenomenologi (upplevelseinnehåll) samt behaviorism (yttre 
beteende) och dessa idéer blir sammantaget den interaktiva syn vi använde i vår teorigrund. 
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Det interaktivistiska betraktelsesättet tydliggörs med följande exempel. En elev känner stress 
när man inte förstå någonting som andra gör. Men denna inre känsla uppkommer endast om 
eleven samspelar med sin omgivning. För att beskriva detta observerade vi de yttre 
betingelserna och frågade individen hur han/hon kände sig. 
 
Innebörden av dessa två vetenskapliga filosofier som den interaktiva psykologin bygger på är 
enligt följande. 
Fenomenologi intresserar sig enligt Stensmo (1994) som stödjer sig mot Husserl, för 
fenomenet som ger upphov till en människas förnimmelse eller känsla. Med detta menar 
Stensmo att en människas medvetande är riktat mot något. När en människa tänker är det 
något man tänker på. När man är rädd är det något man är rädd för. Det är objektet eller vilken 
händelse som tanken är riktad mot som är av intresse för fenomenologin.  
Fenomenologin skriver Stensmo, försöker göra en så ren beskrivning som möjligt av det 
fenomen som framträder. Det innebär att man konsekvent söker bortse från alla förutfattade 
meningar om fenomenet i fråga. Man sätter förhandsuppfattningar och teorier inom parentes. 
Elevens uppfattning kan uttryckas i språkliga berättelser och utsagor som sedan kan 
systematiseras och förenklas med begrepp som gör deras verklighet förstådd och gripbar. 
 
Behaviorismen står för uppfattningen enligt Stensmo att endast observerbara beteenden kan 
göras till föremål för vetenskapliga studier. Den behavioristiska teorin går i korthet ut på att 
en individ reagerar på en yttre påverkan och att detta resulterar i en följdverkan. Det är alltså 
inte fenomenet hos individen som observeras utan man studerar de yttre betingelserna i form 
av händelser. Dessa händelser har enligt Stensmo olika benämningar, där ett observerbart 
beteende hos en individ kallas för respons. Responser är beroende av händelser i miljön som 
benämns stimulus. Stimulus är signaler som ger information till individen och bestämmer 
karaktären hos deras responser. Observerbara miljöhändelser som inträffar före en respons 
benämns antecedentier. Observerbara händelser som inträffar efter en respons benämns 
konsekvenser.  
Stensmo skriver att behavioristerna menar att beteenden med gynnsamma konsekvenser, alltså 
att individen erhåller belöningar och vinster, tenderar till att återupprepas. Däremot tenderar 
konsekvenser som är av en negativ art att försvinna. Med tiden erhåller individen skriver 
Stensmo erfarenhet av framgång och misslyckande och fyller upp en kunskapsbank.  
 
Stensmo (1994) skriver att enligt interaktivisterna studerar man samspelet med elevens 
upplevelseinnehåll och observerbara händelser. Man går förutsättningslöst in i studien där vi 
inledningsvis ville vi veta om stress överhuvudtaget uppträdde i matematikundervisningen. 
Detta går att observera enligt Brodin och Hylander (2002) genom att varje affekter har sitt 
speciella kroppsuttryck. Affekterna rädsla och skam är upphov till stress och därför var vi 
intresserade om dessa affekter (respons) uppträdde bland gymnasieeleverna (respondenterna). 
Vi hade också för avsikt att registrera händelser (stimulus) i undervisningsmiljön som gav 
upphov till affekterna, vilket kanske utgjordes av tävlingstendenser. 
 
Stensmo (1994) skriver att enligt interaktivisterna studerar man samspelet med elevens 
upplevelseinnehåll och observerbara händelser. Därigenom får man en fördjupad förståelse 
för stressfenomenets betydelse för motivationen att arbeta eller inte.  
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3.3 Studiens genomförande  
Studien inleddes med observation av de båda klasserna under fem veckor och därefter 
fortsatte vi med intervjuer av några utvalda elever.  
 
3.3.1 Beskrivning av metoden observation 
Syftet med observationerna var att belysa följande frågor.  

• Är tävlingsmomentet ett inslag i matematikundervisningen vid gymnasiet?   
• Uppträder stress överhuvudtaget under matematikundervisningen vid gymnasiet och i 

så fall hur varierar stress över tid och mellan program?   
Observationerna skulle också skapa ett underlag att välja ut elever för intervjuer som skulle 
kunna ge oss en fördjupad förståelse för stressfenomenet. 
 
Observationerna bygger på ett behavioristiskt synsätt enligt Henriksson och Månsson (1996) 
vilket innebär att endast observerbara beteenden kan utgöra föremål för vetenskapliga studier.  
 
Interaktivisterna använder, skriver Henriksson och Månsson deltagande observation som 
metod och utgör kärnan i att bygga upp en ny kunskap. Man menar att kunskap skall vara av 
social praxis, att forskaren deltar i den sociala värld som man avser att undersöka. Hartman 
(1998) beskriver hur denna metod läggs upp. Han skriver att undersökningen styrs av 
problemformuleringen, utan att någon hypotes är formulerad. Vad som klarläggs i 
planeringsskedet är vilken kunskapskälla man använder sig av. Vilken metod man avser att 
använda och hur urvalet av vem som skall bli föremål för en fördjupad undersökning. 
 
Henriksson och Månsson skriver att deltagande observation är en interaktiv och 
kommunikativ närvaro med alla sinnen. Det handlar inte bara om det som ögat uppfattar utan 
man kompletterar sin datainsamling på många olika sätt. Förutom rena observationer så 
genomför man informella samtal och direkta intervjuer. Detta brukar gå under benämningen 
triangulering av data. 
 
Problemet med deltagande observation är på vilket sätt forskaren skall smälta in i miljön 
menar Henriksson och Månsson. I en del fall har man blivit en i gruppen på samma villkor 
som gruppen man studerar och i andra undersökningar har man tagit en social roll som ställer 
forskaren utanför. Henriksson och Månsson kallar dessa båda roller för insiders och outsiders. 
Det finns både för och nackdelar med båda så därför brukar den optimala metoden vara att 
båda rolltyperna deltar.  
Henriksson och Månsson skriver att nackdelen med outsiders är att man inte uppfattar alla de 
företeelser och handlingar som för eleverna har en tydlig innebörd eller att företeelser som för 
outsidern har en innebörd inte betyder något för eleverna. Fördelen med outsiders är att man 
inte är hemmablind, man kan utmana och söka sig bakom elevernas egen självförståelse och 
självprestationer. Förutom att observera skall man enligt Henriksson och Månsson röra sig 
bland eleverna och föra informella samtal. Man skall inte berätta exakt vad man är ute efter 
eller redogöra för resultat man kommer fram till, eftersom att detta kan påverka omgivningen 
allt för mycket.  
Karaktären på denna forskningsmetod är enligt Henriksson och Månsson en ständigt pågående 
definitionsprocess där forskningsfrågorna skall växa fram och preciseras under själva 
forskningsarbetet. Arbetet går ut på att fördjupa sig i miljön i syfte att producera täta, 
detaljrika beskrivningar av elevens situation i sin roll som kunskapsinhämtande varelse. 
Processen är en kontinuerlig växelverkan mellan konkret empiriskt material i form av 
minnesanteckningar och analys. På så sätt växer de teoretiska begreppen och kategorierna 
fram under själva datainsamlingen. Dessa distinkta formuleringar ger riktmärken för en 
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fortsatt forskning. Det finns inget naturligt avslut i denna metod skriver Henriksson och 
Månsson den kan pågå under en mycket lång tid. Analysarbetet handlar enligt Hartman om att 
sortera och kategorisera anteckningar från observationsperioden, där varje kategori skall 
rubriceras.  
 
3.3.2 Genomförandet av observation 
Vi ville med ett behavioristiskt synsätt konstatera om stress överhuvudtaget existerade och i 
så fall hur stress varierade både över tid och mellan program. Vi ville även se om något 
tävlingsmomentet utgjorde ett inslag i matematikundervisningen. Observationen skulle också 
hjälpa oss att ta ut elever för en intervju. 
 
Denna studie var begränsad till fem veckors studier på fältet och med påföljande analysarbete. 
Vår undersökning hade inte möjligheten att nyttja insiders, därför använde vi outsiders, där 
observatörerna iklädde sig rollen som lärare. Eleverna var inte medvetna om att de i detta 
skede ingick i en studie. Observationerna skedde under vanliga lektioner som genomfördes på 
traditionellt sätt. Vilket innebar inledande genomgångar som övergick till enskilt räknande. Vi 
gick in i undersökningen förutsättningslöst och med så få teoretiska föreställningar som 
möjligt. Vi rörde oss i klassrummet och hjälpte elever eller på annat sätt deltog i 
läroprocessen. 
 
Vi noterade allt som kunde tänkas vara kopplat till negativa affekter hos eleverna. Vi 
observerade elevers beteenden när de arbetade, lyssnade vid genomgångar och när vi som 
lärare närmade oss dem och talade med dem. Noteringar gjordes av vilka och på vad sätt de 
sökte kontakt med lärare och med andra elever i klassrummet. Elevernas arbetssätt och vilka 
resultat de uppnådde. Vi ställde frågor till elever enskilt eller till mindre grupper som hade 
med vårt syfte och frågeställningar att göra. 
 
Analysprocessen vi nyttjade var induktion som innebär att studera verkligheten och upptäcka 
mönster som går att beskriva (Patel & Davidsson, 2003). Analysarbetet av observationerna 
började i tidigt skede. Efter varje lektion diskuterade vi våra handanteckningar med ordinarie 
lärare. Under dessa diskussioner framkom djupare fakta och ibland också förklaringar på vissa 
företeelser. Dessa anteckningar skrevs sedan ned och utvecklades på dator. Vi jämförde 
kontinuerligt förhållandena i den naturvetenskapliga klassen med den samhällsvetenskapliga 
klassen och snart framträdde skillnader mellan klasserna vad avsåg känsloyttringar i 
klassrummet. Observationsperioden avslutades med ett analysarbete vid datorn. 
Anteckningarna organiserades och vi tog bort sådant som inte hade med vårat syfte att göra. 
Vi kunde efter upprepade genomläsningar se vissa mönster och kategorisering genomfördes 
och rubricerades.  
 
3.3.3 Urval för intervju 
Avsikterna med intervjuerna var att erhålla beskrivningar på hur ambitiösa elever upplevde 
obehagliga känslor i samband med matematikundervisningen. Vilka elever man tar ut för en 
intervju beror på vilken form av information man är ute efter. Hartman (1998) beskriver hur 
detta kan gå till och det finns tre principer för urval. Den tydligt stresspåverkade eleven, den 
maximala varianten att ta ut ett så brett och olikt urval som möjligt och den tredje principen 
att hitta en grupp av elever som är homogent lika i sina upplevelser. 
Om man inriktar sig på den extrema typen, den tydligt stresspåverkade eleven, får man fram 
en tydlig attityd och kan få mycket information om fenomenet i sig. Inriktar man sig på den 
maximala varianten kan man få en bild av hur olika människor ser på fenomenet och 
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därigenom bilda en uppfattning om hur olika fenomenet kan påverkar olika individer.  Att 
göra ett homogent urval kan ge en bättre förståelse för upplevelsen av en viss form av stress.  
 
Under observationsperioden kunde vi inte konstatera om och hur eleverna uppfattade stress, 
eftersom elevernas observerbara reaktioner bestod av känsloyttringar i form av affekter. 
Därför kom inte urvalsprinciperna med den extrema typen eller ett homogent urval att bli 
aktuella. Vi valde urvalsmetoden att ta ut ett brett och olikt urval, men med förbehållet att 
välja de elever som deltog vid alla lektioner och prov. Vi valde fyra elever från år 1 på 
samhällsvetarprogrammet och tre elever från år 2 från naturvetarprogrammet. Ur vardera 
program har vi intervjuat en flicka och resten pojkar. 
 
3.3.4 Beskrivning av metoden intervju 
En kvalitativ studie nyttjar enligt Hartman (1997) metoden med en halvt strukturerad intervju. 
Detta är en fenomenologisk metod vilket innebär att intervjuerna genomförs som ett 
personligt samtal där intervjuaren styr in eleven med olika frågor som går i riktning mot 
syftet. Eleven kan själv styra vad som diskuteras och intervjun tas upp på bandspelare. Idéen 
är att få fram vad elever själva tycker är viktigt.  
 
Kvale (1997) skriver att en halvstrukturerad intervju förbereds genom att upprätta en 
intervjuguide. En intervjuguide syftar till att framställa intervjufrågor utifrån forskarfrågor. 
Intervjufrågorna skall vara både tematiska och dynamiska. Med tematisk menas att frågan är 
relevant för forskarämnet. Med dynamiskt avses att frågan är utformad med tanke på den 
mellanmänskliga delen mellan intervjuaren och eleven. Skulle man ställa en enbart tematisk 
fråga kommer eleven kanske att uppfatta frågan som svår och därigenom inte avge ett 
uttömmande svar.  
Kvale ger anvisningar på hur en intervjuguide ställs upp. Först ställer man upp 
forskningsfrågor, vilket är rent tematiska och utifrån dessa formulerar man intervjufrågor. 
Intervjufrågorna skall vara dynamiskt utformade så att eleven finner dom korta och lätta. Det 
som intervjufrågorna skall göra är att belysa forskningsfrågan från olika håll.  
 
En intervju levererar information som är ostrukturerad, motsägelsefull och komplicerad. För 
att få ut den information vi var ute efter måste analysarbetet ske redan under intervjun menar 
Kvale. Eftersom att intervjun genomförs som ett samtal så skall man låta eleven själv 
analysera det dom säger. Kvale (1997) beskriver hur detta går till genom att dela in 
analysarbetet i sex steg varav vi nyttjade de fyra första. Han menar att analysen börjar 
samtidigt som intervjun startar.  
Första steget är enligt Kvale att eleven beskriver spontant vad hon upplever. Här görs inga 
tolkningar eller förklaringar. Det andra steget upptäcker eleven själv nya förhållanden och nya 
innebörder av det hon upplever. Det eleven själv säger kan få en ny innebörd och detta kräver 
en viss tid för eftertanke. Det tredje steget koncentrerar och tolkar intervjuaren meningen i det 
som eleven har beskrivit. Det gör man genom att sända tillbaka meningen med en motfråga av 
typen ”Du menar att…” Eleven har då möjlighet att korrigera eller komplettera motfrågan. På 
detta sätt fortsätter intervjun med nya intervjufrågor till det att intervjun är klar.  
 
Intervjun skall därefter enligt Starrin och Renck (1996) skrivas ner ordagrant så som det var 
sagt. I den skrivna texten skall även anteckningar göras om sånt som inte framkommer på 
bandet, så som gester, minspel eller talande tystnad. För att hålla reda på vad som sägs under 
själva intervjun gör intervjuaren stödanteckningar. 
Det fjärde steget är enligt Kvale att tolka den utskrivna intervjun Detta sker genom att först 
klarlägga materialet genom att ta bort överflödigt material som avvikelser och upprepningar, 
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skilja mellan väsentligheter och oväsentligheter. Därefter sker själva analysarbetet, som enligt 
Kvale har fem möjliga alternativ. Meningskategorisering innebär att intervjumaterialet kodas i 
kategorier. Narrativ strukturering innebär att intervjun omformuleras till en berättelse. 
Meningstolkning går in på mer eller mindre spekulativa tolkningar av texten. Ad hoc metoden 
som använder en rad vardagsförnuftiga liksom också textuella eller kvantitativa metoder för 
att skapa mening i materialet. Resultatet presenteras i ord , siffror, figurer och flödesscheman.  
Den femte metoden som enligt Kvale har en fenomenologisk inriktning och benämns 
meningskoncentration. Metoden är att dela upp intervjutexten i naturliga meningsenheter. 
Därefter koncentreras dessa och man utvecklar huvudteman. 
 
3.3.5 Genomförandet av intervjun 
Intervjuerna hade syftet att beskriva hur elever upplevde fenomen i ämnet matematik där de 
erhåller obehagliga känslor men även fenomen som påverkar deras attityd till ämnet. 
 
Vi använde halvt strukturerad intervju och för detta behövde vi en intervjuguide. Följande 
frågor fick utgöra våra forskarfrågor till intervjuguiden  

• På vilket sätt samspelar stressen med motivationen vid matematikundervisningen?  
• Vilken är stressens negativa effekt på motivationen? 
• Vilken är stressens positiva effekt på motivationen? 

Av dessa frågor utvecklade vi de intervjufrågor som vi ställt till eleverna. Se bilaga 1. 
 
Intervjuerna skedde personligt och dokumenteras med hjälp av bandspelare. Själva 
intervjuerna inleddes med att förklara syftet med undersökningen för att eleven skulle förstå 
att intervjun inte var en kontrollsituation. Vi berättade att vi undersökte hur elever motiverade 
sig för matematik, dock berättade vi inte att det var stress som också var av intresse. Intervjun 
genomfördes som ett samtal där vi styrde eleven med hjälp av intervjuguiden. Eleven kunde 
själva styra vad som diskuterades. Idéen var att få fram vad det var som eleven tyckte var 
viktigt.  
 
Intervjuerna analyserades med induktion. Hjälpmedlet var datorn med de 
ordbehandlingsfunktioner som finns tillgängliga. Inledningsvis skrev vi ordagrant ner vad 
eleverna hade sagt i en löpande text. Detta material analyserades inledningsvis enligt Kvale 
(1997) med metoden meningskoncentration. Innebörden av denna inledande analys blev att 
elevernas svar på våra frågor delades in i anpassade avsnitt, eftersom flera intervjufrågor 
rörde sig kring samma tema. De olika avsnitten organiserades och numrerades. Vi tog bort 
sådant som inte hade med vårat syfte att göra. Efter ett upprepat antal genomläsningar 
framträdde mönster på elevernas svar och olika nyckelord sattes till de olika avsnitten där ett 
avsnitt ibland kunde få flera nyckelord. Datorn sorteringsfunktion användes så att olika 
elevers uttalande kunde jämföras och nyckelorden slogs efterhand samman till kategorier. 
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3.4 Schema över metod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Översikt över undersökningsmetoden, med alternativa val. 
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4. Resultat  
Resultatet från vår empiriska studie kommer att redovisas under respektive metod, 
observation och intervju. Observationerna syftar till att belysa två av våra fyra frågeställningar 
samt att ge ett underlag för urval till intervjuerna. Intervjuerna beskriver hur elever upplever 
de fenomen i matematikundervisningen som ger upphov till en elevs förnimmelse eller känsla. 
För att erhålla svar på våra frågor kommer vi att nyttja teorier från vår bakgrund, men de 
svaren redovisas i kapitel 5. slutsatser och diskussion.  
 
4.1 Observation 
Syftet med observationerna är att belysa följande frågor.  

• Är tävlingsmomentet ett inslag i matematikundervisningen vid gymnasiet?   
• Uppträder överhuvudtaget stress under matematikundervisningen vid gymnasiet och i 

så fall hur varierar stress över tid och mellan program?   
 

4.1.1 Existerar stress  
Samhällsprogrammet har en studiemiljö där oroliga elever i samband med 
matematikundervisningen är sällsynt. Men ängslan uppstår hos en del elever när ett 
matematikprov närmade sig. Det utdelades repetitionsuppgifter en vecka före provet där 
eleverna ställs inför ett frivilligt val. Räkna i boken eller räkna repetitionsuppgifterna. 
Eleverna informerades att om de klarar och förstår repetitionsuppgifterna kommer de att klara 
provet. Det påpekades att läraren skall svara på alla frågor och hjälpa dem i alla uppgifter 
inför provet. Många elever slutar att räkna i boken omedelbart, redan en vecka före provet, 
medan andra slutar att räkna i boken dagen före provet. Inaktiva elever blir aktiva medan de 
som har varit aktiva i en del fall övergår till att bli passiva. Man ser ett allmänt mönster att de 
som tidigare har lyckats på prov är de som nu blir mer engagerade. De agerar medvetet och 
planerar sina förberedelser. Detta tar sitt uttryck i att man överblickar det material man har, 
vilket består av talen i boken, fördjupningsuppgifter och de utdelade repetitionsuppgifterna. 
Man börjar också be om enskilda förklaringar från läraren, ofta möts läraren av elevens 
otålighet. De som ställer frågor är ofta de som har presterat bra på de tidigare proven. 
 
En pojke vid det samhällsvetenskapliga programmet visar en anspänning som börjar veckan 
före provet. Under helgen gör han repetitionsuppgifterna och söker hjälp från andra personer 
än läraren. På måndag morgon springer han efter läraren i korridoren för att erhålla svar som 
bekräftar att han tänker rätt.  
Andra beteenden som observeras vid samhällsvetenskapliga programmet är att elever 
uttryckligen säger att det finns andra och större orosmoment än det kommande provet. Dessa 
obekymrade elever arbetar vidare med boken i vanlig takt och repetitionsuppgifterna lägger 
man åt sidan trots att man är medveten att dessa är riktade mot det kommande provet. 
 
Vid samhällsvetenskapliga programmet är några elever borta från ett stort antal lektioner och 
kommer inte till proven. Vi noterar att vissa elever under lektionerna inte vågar visa sina 
uträkningar. När läraren passerar vänder man blocket, vänder bort huvudet eller suddar ut det 
man har gjort. Samhällsvetarklassen har några elever som läraren betraktar som så svaga i 
matematik att dessa behöver stödundervisning. För att lägga upp en väl anpassad 
stödundervisning genomförs ett diagnostiskt prov enskilt och i hemmet. Provet skall senast tre 
dagar senare lämnas direkt till läraren i lärarrummet. Inte ett enda prov lämnas in.  
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På naturvetarprogrammet observeras aldrig samma typ av lugn som vid 
samhällsvetenskapliga programmet, utan där pågår verksamheten lektion efter lektion med en 
tydlig arbetsbelastning. Känsloutbrott förekommer när någon uträkning går fel eller att man 
möter andra typer av hinder under matematiklektionerna. Eleverna är ständigt oroade för 
matematikens svårigheter. Man är under ständig mental belastning där nya matematiska 
formuleringar utmanar. När provet närmar sig överskuggar detta prov all deras verksamhet. 
All tid för förberedelser utnyttjas. Man skapar mer tid genom att utebli från planerade 
aktiviteter. Man ifrågasätter ofta det programval man har gjort. 
 
På naturvetarprogrammet förekommer att elever anpassar sitt val till de valbara kurserna, så 
att belastningen blir så liten som möjligt. Man väljer sådana ämnen som betraktas som lätta 
och därför läser man inte exempelvis språk. 
 
4.1.2 Tävlingstendenser 
Under matematiklektioner vill eleverna räkna självständigt, för att uppnå någon form av 
arbetstillfredsställelse. En lektionsplan är upprättad av läraren och som klarar ut vad som skall 
göras. Lektionsplanen är uppdelad i lektioner där det står vilka avsnitt och vilka tal som skall 
göras vid respektive tillfälle. 
 
Eleverna vid naturvetarprogrammet som har ont om tid och lägger mödan på kontroll var de 
andra befinner sig i boken. Vid samhällsvetarprogrammet är det enskilda räknandet betraktat 
som en enskild angelägenhet och man verkar inte bry sig om var de andra eleverna befinner 
sig i boken. På frågan till några flickor hur de känner sig om de ligger före eller efter andra i 
boken, får man svaret att detta har ingen betydelse. Däremot säger flickorna att 
tävlingstendenser förekommer vid grundskolan och så sent som i år nio.  
 
Vid samhällsvetarprogrammet blir inte eleverna oroliga om de inte klara ett dagsmål eftersom 
man kan hämta igen vid ett senare tillfälle. Men förutsättningarna att hinna med alla tal är att 
lektionstiden används för enskilt räknande. Genomgångar som upptar lektionstid anser många 
elever som ett intrång på deras arbetstid. Att målet utgörs av kunskap i form av förståelse 
uppskattas inte av alla elever, utan målet är att klara slutmålet som för många elever består av 
sista talet i planläggningen. Följande anteckning är från en lektion. 
 

Nästan alla är angelägna om att få räkna i boken. En genomgång som tar en stor del av 
lektionen uppfattas som ett störande moment eftersom att tiden för att räkna i egen takt 
blir allt mindre, ju längre genomgången pågår. Ändå ligger alla rätt i boken. Flera 
ligger även före det kapitel som jag tar upp. Matte är som om man skall passera några 
rum där varje rum är skilt från varandra. Man tycks inte förstå att det är en helhet som 
dom så småningom skall behärska. 

 
Under genomgångarna sitter flera elever och räknar i sina böcker, och med halv 
uppmärksamhet följer de genomgången. På frågan varför man är så angelägen att räkna i 
boken, blir eleverna förvånade och efter ett tag berättade en elev ”att man alltid har räknat i 
boken för att bli klar”. Varför hon anser detta som viktigt kan hon inte förklara.  
 
Vid återlämnandet av prov är det många elever som jämför sina prov med andra. Man visar 
sina uträkningar från provet för sin omgivning efter att man har begrundat dem själv en stund. 
Det är inte observerat hur många som inte visar sina prov, men dessa är antagligen 
tillbakadragna och är därför inte observerbara. 
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4.1.5 Resultat av observationerna 
Oro och anspänning uppträder vid båda programmen i samband med 
matematikundervisningen. Det råder en skillnad mellan naturvetarprogrammet och 
samhällsvetarprogrammet på vad sätt anspänning uppträder. Observationerna gav att 
naturvetarprogrammets matematiklektioner är präglade av en hög och konstant 
arbetsbelastning, till skillnad från samhällsvetarprogrammets matematiklektioner. 
Gemensamt för båda programmen är att provtillfällen ger en oro och höjd anspänning bland 
eleverna. Oro för kommande matematikprov uppträder mer tydligt på naturvetarprogrammet 
eftersom de redan har mycket att hinna med. Samtliga naturvetarelever tar provet med största 
allvar. På samhällsvetarprogrammet tar man det kommande provet med större lugn, men 
klassen ändrar sitt beteende när provet närmar sig. Vissa inaktiva elever blir aktiva och vissa 
aktiva blir mer passiva. Där finns också samhällselever som undviker ämnet genom att t.ex. 
skolka. Vi har observerat inför och under provtillfällena att fler pojkar än flickor visat en 
anspänning och oro. 
  
Vi har inte kunnat konstatera om det råder tävlingstendenser mellan de gymnasieelever vi 
observerade. Räkning i egen takt ansågs som en enskild angelägenhet. Det som stimulerar 
många elever till att arbeta, är arbetet man lägger ner på talen i matematikboken. 
 
4.2 Intervju 
Personerna som deltar i intervjun är avidentifierade genom att vi byter ut deras namn. För att 
skapa en förståelse framgår kön och vilket program de går. De elever som går på 
samhällsvetarprogrammet har namn som börjar på S och eleverna på naturvetenskapliga 
programmet har namn som börjar på N. 
Intervjuerna berättar om vad eleverna känner och upplever inför olika fenomen och 
företeelser inom matematikundervisningen. Syftet är att beskriva hur elever upplever fenomen 
i ämnet matematik där de erhåller obehagliga känslor men även fenomen som påverkar deras 
attityd till ämnet. Resultatet från intervjuerna redovisas med de kategorier som framkom 
under analysprocessen, vilket är 

• Elevernas upplevelse av ämnet matematik. 
• Elevernas upplevelse av prestationer i matematik. 
• Vilka fenomen i ämnet matematik som skapar oro. 
• Hur eleverna upplever oro i matematikundervisningen. 

 
4.2.1 Elevernas upplevelse av ämnet matematik. 
Matematik är ett ämne som upplevs olika på naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 
programmet. På det samhällsvetenskapliga programmet ser man matematik som ett ämne 
bland andra och utgör inte en alltför stor belastning. Vissa anser att samhällsorienterade 
ämnen är mer betungande. På naturvetenskapliga programmet upplever man att mängden 
matematik skiljer sig avsevärt från grundskolan. Nina sa att ”Man lär sig så otroligt mycket 
mer på en viss tid nu än vad man gjorde förut”. 
 
På samhällsvetarprogrammet säger eleverna att matematik är svårt att lära sig eftersom 
språket är komplicerat och att ämnet hela tiden bygger på tidigare kunskaper. Sven säger 
bekymrat och lite uppgivet om sina egna möjligheter att bli duktig i matematik. ”Matten 
bygger på varann. Fast det var ju försent jag kom på det i sjuan, det var lite svårt och hämta 
hem det”. 
 
Sven har en attityd till matematik som har påverkats av negativa upplevelser från 
grundskolan. Intervjun med Sven inleddes på följande sätt. ”Nja … jag är inte så förtjust i 
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matte”. Sven har denna inställning eftersom han i flera år har jämfört sig med kamraterna, 
men denna tävling har inte varit till hans fördel. I dag anser Sven att matematik är en 
utmaning och känner många gånger en positiv känsla. Sven tycker det är stimulerande att 
upptäcka och att lösa problem. 
 
Alla elever på båda programmen anser att matematiken är nyttig i olika avseenden. På 
samhällsvetarprogrammet anser man ämnet som viktigare för andra människor och samhället i 
stort, men för dem själva personligen är matematik av mindre betydelse. Stig konstaterar  
”Man tänker inte på det, men det är nog ganska mycket man har hjälp av mattekunskaper” 
På naturvetarlinjen ser man ämnet som viktigt för alla i samhället. Nina säger ”Det är ju så 
mycket i vardagen som bygger på matematik”. 
En negativ attityd till matematik framträder mest på samhällsvetarprogrammet. Där uttrycker 
man åsikter om att den abstrakta matematiken inte är nödvändig för gemene man och inte 
heller viktig för deras personliga del. Stina säger ”Vissa tycker det är viktigt och vissa tycker 
som mej”. Nina tycker att matematik var det intressantaste ämnet under grundskolan och 
därför valde hon naturvetenskapliga programmet. Denna uppfattning är nu förändrad och idag 
tycker hon. ”Att ämnena är intressanta, fast det är svårt och då var jag så säker….. nu vete 
tusan”. 
 
Stina berättar att ”Man har pluggat och man har tänkt att här skall man få bra betyg” Stinas 
ambition att få bra betyg utgör en del i hennes motivation att studera i matematik. Detta mål 
finns hos de flesta av de intervjuade eleverna, men vid samhällsvetarprogrammet uttrycker 
man denna faktor mer tydligt än på naturvetarprogrammet. 
Nils som vet vad han skall bli efter gymnasiet säger ”Jag bryr mig faktiskt inte så värst 
mycket om betygen, betygen krävs för yrkeslivet och framöver” 
 
Sture är en person som har en hög kapacitetsupplevelse och hans ambition är att erhålla minst 
betyg VG i matematik. Sture berättade hur problemfritt det gick under grundskolan. ”Då låg 
jag med MVG på alla prov. Då förstod jag allting helt, kristallklart. I nian läste jag lite mindre 
till proven, det kändes som om jag kunde det utantill.” 
 
Stig är tydligt resultatinriktad och ser matematik som ett ämne bland andra, han säger 

 
Om jag får VG då blir jag nöjd, det gäller ungefär alla ämnen För jag tycker ändå 
kraven på G är så pass låga att det skall man klara av ganska lätt. Pluggar jag så här 
pass mycket vill jag ha ett VG. 
 

4.2.2 Elevernas upplevelse av prestationer i matematik. 
Bland de sju eleverna har vi funnit tre definitioner på en bra prestation i ämnet matematik. 
Eleverna anser att en bra prestation är att förstå matematik, lösa svåra uppgifter och få höga 
betyg. Utifrån dessa åsikter upplever eleverna om de har motgång eller framgång i matematik.  
 
Prestationen att förstå matematik förekommer hos alla eleverna på båda programmen. 
Förståelse är inte att man behärskar ett schematiskt beteende utan det handlar om ha en 
djupare insikt. Sven anser att förståelse är en bra prestation, han säger ”Att man förstår det 
man gör, man behöver inte kunna lösa utan bara man förstår” Nina menar samma sak. ”Då 
förstår jag verkligen, inte bara att följa den här regeln för att den är så, utan verkligen förstår” 
Nina säger om en bra prestation att den ”Inte är hur många uppgifter man gör utan förstå vad 
man håller på med” 
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Sture och Stig på samhällsvetarprogrammet har många åsikten om höga betyg. Eleverna anser 
att lösa tal skall belönas med ett betyg. De gör också en koppling mellan betyg och att kunna 
lösa en uppgift. Stig menade att ”Får du bra betyg har du löst uppgiften.” 
 
Åsikten att en bra prestation är att lösa svåra uppgifter, förekommer bara på 
naturvetarprogrammet. Niklas sa ”Det är väl och få bra på ett prov eller lösa svåra uppgifter, 
det är väl det de går ut på egentligen.” 
 
4.2.3 Vilka fenomen i ämnet matematik som skapar oro 
Matematik ställer olika krav på eleverna. Dessa krav som är yttre påverkningsfenomen 
upplever eleverna inledningsvis som obehagliga eftersom de utmanar eller hotar. Vi har funnit 
fyra faktorer som eleverna känner oro och ängslan för. Dessa orosmoment utgörs av prov, 
betyg, sociala faktorer och matematikens abstraktion. 
 
Prov 
Gemensamt för alla elever på båda programmen är att de känner anspänning och oro inför 
matematikprov. Sven säger följande om provtillfällena. ”Man måste ju klara proven bra. Jag 
tycker det är dumt med prov, jag tycker man har en sån press på sig” 
Stig säger följande. ”Jag blir nervös och orolig, man vet inte hur det skall gå.” 
Stina som ibland har icke godkänt vid prov uttrycker sig på följande sätt, ”Då kommer det 
man har lärt sig”. 
 
Betyg 
Sture och Stig på samhällsvetarprogrammet har mycket att säga om betyg och där de har 
förklaringar på vad betyget godkänt betyder. För Sture betyder godkänt ”Jag klarade det här, 
det var väl tur”. Stig är lite grövre i tanken och säger ”Du är helt enkelt trög för att få VG” 
Sture och Stigs åsikter om betygen i samband med prov skapar känsloladdade uttalanden som 
handlar om att lyckas eller misslyckas. Båda två anser att ett misslyckande är det samma som 
att få godkänt. Sture beskriver hur han tänker och känner inför ett matematikprov. ”Inte få G 
det måste bli högre än G.” Stig anser att misslyckandet blir större ju närmare gränsen till VG 
man kommer. Stig säger att ”G plus (+) det är det värsta” Stina har en lägre ambition. Hon 
anser att ett misslyckande innebär betyget icke godkänd. Det som förstärker känslan av 
misslyckande är ungefär som Stig känner, att hamna nära gränsen till godkänt. 
Stig hade en bestämd uppfattning om att få sina prestationer på prov värderade via betyg och 
på ett nivågrupperat sätt. Mängden poäng saknar betydelse. Om han får samma betyg som en 
annan och poängantalet skiljer dem åt är detta orättvist. Upprörd och bestämt säger Stig: 
”Om man känner att man är bättre än personen, men man har ändå samma betyg, det är fel. 
Man ska ändra betygsystemet”. Sven tvivlar på sin egen förmåga beroende på jämförelserna 
med kamraterna. Om Sven inte blir jämförd med kamraterna skulle hans självförtroende 
gällande matematik ha varit bättre. ”Andra kanske klarar det men jag klarar det inte just då, 
men senare kanske jag klarar det.” 
 
Sociala faktorer 
Med Sociala faktorer menar vi att yttre sociala omständigheter ger eleverna oros känslor. Här 
ser vi inte någon skillnad mellan programmen. Alla pojkar på båda programmen är berörda av 
jämförelsen med sina kamrater, medan flickorna inte känner någon oro. Pojkarna upplever 
denna jämförelse olika, där vissa tycker det är positivt medan andra ser det som negativt. Stig 
som strävar efter bra betyg jämför sig gärna. ”Ja man är ganska nyfiken på att jämföra sig” 
Sven har negativa upplevelser av jämförelser i ämnet och han berättar hur han känner och 
tänker när ett prov återlämnas. ”Jag kan våga visa upp provet, men jag håller dom gärna för 
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mej själv. Det är det att de kan få för sig att, jaha, han är dålig. Kanske rädd för mobbing” 
Nils som inte bryr sig om betygen svarar på frågan hur det känns att misslyckas och att de 
andra i klassen ser det. Nils svarar så här. ”Jag bryr mig lite grann eftersom det är lite jobbigt 
om man själv har försökt” 
 
Svens tvivel på sin egen förmåga beror på erfarenheter från grundskolan där han jämfördes 
mot andra elever. Denna jämförelse gjorde att han slutade att lära sig matematik. 
 

Det har varit mycket tävling i grundskolan och jag fick ju bra resultat i början, i ett lägre 
stadium. Men jag var inte bland dom bästa och det hade jag kanske önskat. Så sackade jag 
efter och tänkte att det inte var min gren. Så jag lägger mej inte i det här. 

 
På frågan vad Sven hade önskat med matematiken under grundskolan svarar han, att han ville 
vara ”Bland dom tre bästa fyra bästa” Nu var Sven inte i täten utan han fick bygga upp 
självkänslan på annat sätt, än med matematik. ”Det var i de andra ämnena, det var där jag låg 
och dominerade så att säga. Jag tänkte ett ämne gör ju inget, och matten den går ju inge bra 
hittills så...” 
 
Övriga elever visar en god själkänsla och man tvivlar inte på sin förmåga. Sture berättar 
 

Det var mycket tävlingar, vem som räknade mest på en dag. Det var kanske därför jag har 
förstått så mycket, därför jag satt hemma och räknade ganska mycket. Jag har haft väldigt 
lätt för att lära mej. Speciellt om det är något som man skall läsa in då hade jag väldigt lätt, 
det flöt bara på det fastnade i skallen som klister. 

 
Det finns ytterligare en social faktor i klassrummet och det är relationen mellan elev och 
lärare. 
Stina känner att hotet utgick till största del från läraren, eftersom det är lärarens åsikt som 
avgör om hon har lyckats eller misslyckats. Stina anser att läraren bestämmer hennes 
duglighet efter hur pass bra han anser att Stina har förstått och detta visas genom 
betygsgraderingarna som finns på proven. På frågan om vem som avgör ett misslyckande eller 
framgång svarar Stina ”Det är vad läraren ser. Han kan inte veta om jag kanske fattar när jag 
kom in, eller gick ut ur provsalen” 
 
Matematikens abstraktion 
Eleverna på naturvetarprogrammet upplever att deras tid inte räcker till. Nils berättar 

 
Man hinner aldrig se och hinna upptäcka det som skulle kunna vara intressant eller inte 
utan det bara matar på. Det går för fort, när man håller på med någonting och så 
avslutar man innan man har hunnit uppfatta vad man gjorde. 

 
Nina berättar samma sak. ”Då blir jag lite stressad just för att ska man hålla på med det här nu 
jättelänge och jag förstår ingenting och så där man hinner inte vidare” Eleverna på 
naturvetenskapliga programmet anser sig överbelastade med arbete och inte minst matematik. 
Nina säger ”Jag skulle inte tycka om det för jag tycker det är alldeles nog med matte nu”  
 
4.2.4 Hur eleverna upplever oro i matematikundervisningen. 
Ingen elev uttrycker sina obehagliga känslor i matematikundervisningen med begrepp som 
rädsla eller skam. Eleven förklarar sin sinnestämning med mildare uttryck som nervös, orolig, 
jobbig känsla eller helt enkelt stress.  
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Sture beskriver sina känslor genom att låta som en person som möter en utmaning. ”Då får jag 
ett, Åh NEJ, JAHA”. Niklas förklarar sin olustiga känsla som ”Ja det är ju inte så kul om man 
inte alls förstår är det ju alldeles tråkigt men då får man väl försöka men det är ju inge kul 
alls”. Stig beskriver sin olustkänsla när han ser ett tal han inte begriper någonting av. ”Ja då 
blir man… då är det bara en suck. Det kan bli en jobbig känsla”. 
På frågan om det är normalt att stressa svarar Sture ”Det är på proven, man blir lite mera 
nervös. Det blir inte som stressande utan det blir som, Jaså!. Jag vet inte det går inte att 
förklara.” Alla eleverna berättar att de känner anspänning och oro inför matematikprov. Sture 
beskriver hur stressen påverkar honom inför och under provtillfällena. 
 

Det är som mest innan proven, jag är lite mera nervös. När jag väl kommer till provet 
och får in hjärnan på matten då är jag inte nervös längre. Utan då får jag som klarhet, 
när man väl börjar räkna flyter det på, då glömmer man oron. 

 
Sture berättar också hur anspänningen och stressen kan påverka honom under själva provet. 
”På en uträkning läser jag talet fel, som står 1480 och jag får det till 1840. Då skriver jag bara 
i stress … då blir det… då tänker jag, fan vad håller jag på med.” 
Sven berättar hur andra elever brukar tala om ångest och stress. ”Nja jag vet nog inte, för vi 
håller det nog mest för oss själva, ingen annan har uttryckt sig själv, utan det är mest, vad 
jobbigt”.  
 
Både Sture och Stig säger att stress förekommer i matematikundervisningen. Ingen av dem 
upplever denna känsla som positiv. Sture svarar på detta enligt följande. ”Nått positivt med 
stress. Nej, jag känner faktiskt inget positivt”. 
 
Skamkänslor uppkommer vid tillfällen man inte förstår och när man får tillbaka sina prov. 
På frågor om man vågar visa att man inte förstår när alla andra i klassen gör det, då kan man 
få det svar som Sture ger. ”Ja det kan jag faktiskt våga erkänna”. 
 
Eleverna på samhällsvetarprogrammet redogör ganska noggrant hur de hanterar sin oro.  
Sture svarar på frågan om han känner stress inför ett prov enligt följande. ”Nej inte var enda, 
det beror på hur säker jag känner mej inför provet” Det råder ett samband för Sture mellan 
graden av oro och hur säker han känner sig inför ett prov. Denna oroskänsla kan förstärkas till 
ångest eller panikkänslor om han anser sig inte kunna det som kommer och att han kanske 
inte kommer att klara det. Sture sade under intervjun ”Det blir som panik, Åh herregud hur 
skall det här gå på provet om jag inte kan det här”. 
Stig har också problem att hanterar sin oro och ängslan. Att inte förbereda sig inför ett prov, 
anser Stig som ”oansvarigt” och han berättar följande.  
 

Om jag har förberett mej för lite till ett prov och om jag känner att jag inte kan det, då 
blir jag nervös och orolig, jag vet inte hur det skall gå. Då blir jag uppstressad och då 
går det bara sämre. Det är väldigt viktigt att vara i balans inför ett prov, man måste 
känna själv att man kan det, sitter man och tvekar och säger att jag kan inte det här då 
går det bara dåligt. 

 
Sture svarar på frågan om han sporrades av oroskänslor inför prov,  
 

Ja….Medan man har den andra tanken att det här har jag koll på, då går det dåligt. Ja 
det är så det brukar vara, om man tänker som jag gjorde i början av året , det här har jag 
koll på, det här behöver jag inte läsa. 
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De tillfällen Sture känner att han slappnar av brukar han tänka  
”Åh nej nu måste jag skärpa mej, jag förstår ingenting så nu måste jag förstå” 
Sven har en tvetydig attityd till matematik som beror av stress. Intervjun inleddes med att han 
förklarade följande. ”Nja… jag är inte så förtjust i matte” Sven är rädd för matematik på 
grund av flera års jämförelser som inte har varit till hans fördel. I grund anser han ämnet som 
en utmaning. 
 

Jag är en sån där som vill lösa mycket för mej själv. Jag försöker själv komma på, jag 
ser det som en utmaning. Det är nog mycket det som har påverkat mitt betyg, jag har 
inte frågat efter hjälp...och försöker lösa det själv …och vad har dom tänkt sig här då. 

 
Matematik skulle inta vara lika avskräckande om Sven hade färre ämnen. Dessutom skulle 
Sven uppskatta matematik om han enbart fick ägna sig åt ämnet. Intervjuaren frågade Sven 
om han skulle tycka det vore roligt att studera enbart matematik på universitetsnivå. ”Det 
skulle det nog vara, för då har jag mer tid att ägna åt det och fundera mera och förstå det.” 
  
5. Slutsatser och diskussion  
Detta kapitel behandlar de resultat som studien har givit. Svaren på våra frågor kommer när vi 
sammankopplar bakgrundsdelens teorier med resultaten från observationerna och 
intervjuerna. Därigenom förstår vi hur obehagliga känslor ger upphov till stress som sedan 
formar elevernas motivation för matematik.  
Kapitlet börjar med att vi tar upp syftet och de övergripande frågeställningar som vi gick ut 
med när vi startade vår studie. Därefter diskuterar vi tillförlitligheten i studien genom att ta 
upp de felkällor som vi kan påvisa. Sedan svarar vi på våra frågeställningar som sammanfattas 
och avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning. 
 
5.1 Tillförlitlighet 
Då man provar en metods mätprecision, reliabilitet, inom den kvalitativa forskningsmetoden 
ställer man sig frågor om undersökningsobjektet är konstant. Frågan är om det som 
framkommer från observationen och intervjuerna är en tillfällighet. Undervisningsmiljön som 
observerades kanske var en period med en viss sinnesstämning som vid andra tillfällen var 
annorlunda. Personen som intervjuades kan befinna sig i en viss sinnesstämning vid 
intervjutillfället. Därför måste reliabilitetsbegreppet studeras enligt Svensson (1996) med 
validitetsbegreppet när man gör kvalitativa studier. I kvalitativ forskning innebär validering 
enligt Kvale (1997) att det är metoden i sig och tillhörande analys som fastställer 
sanningshalten. Giltighet och sanningshalt konstateras genom att de empiriska beläggen 
existerar och att en rimlig tolkning gjorts. En interaktivistisk metod är enligt Henriksson och 
Månsson (1996) tillförlitlig, eftersom analysen av fältdatan är i princip detsamma som den 
empiriska observationen. 
 
Observationsperioden var under fem veckor. Sanningshalten i att konstatera om stress 
uppträdde och hur den varierade, utgick helt från att observera elevers affekter i form av oro 
och anspänning. Enligt Brodin och Hylander (2002) är detta möjligt eftersom det är 
människors sätt att kommunisera med sin omgivning. Dessa affekter uppkommer enligt 
Frankenhaeuser och Ödman (1987) när en människa uppfattar ett hot i form av ett krav från 
omgivningen, vilket i sin tur resulterar i stress. Validiteten med observationsmetoden att 
konstatera om stress uppträder är därför indirekt och måste därför anses som osäker. 
Sanningshalten ökar med hjälp av ordinarie lärare som diskuterade de observationer vi gjorde. 
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Det finns också en skillnad mellan klasserna vad avser validitet. Klassen som går det 
naturvetenskapliga programmet var känd sedan ett år tillbaka. De beteenden som vi 
observerade var detsamma som ett år sedan. Därför är validiteten i denna klass högre än 
klassen som går samhällsvetarprogrammet. Under de fem veckorna kunde vi skönja vissa 
mönster som vi också har redovisat. Validiteten i dessa avseenden är lägre eftersom de 
tolkningar vi gjort har skett under en relativt kort tid. Även i detta avseende har validiteten 
säkerställts av ordinarie lärare som har bekräftat vad vi sett och även att utveckla våra 
slutsatser. Observationernas validitet ökar genom de resultat som vi fick från intervjuerna. Via 
dem bekräftade vi att våra preliminära slutsatser var riktiga.  
 
Vid intervjutillfället var studien i ett skede som kännetecknades av att vi studerade stress och 
motivation förutsättningslöst. Därför är reliabiliteten vad avser intervjufrågorna låg eftersom 
att intervjufrågorna var på ett övergripande och allmän nivå. Intervjumetoden har i sig en hög 
validitet eftersom elevens svar kan bekräftas direkt och de intervjuade kan också få bekräftat 
att de förstått frågan rätt. Vi kunde lägga in följdfrågor för att få en större substans i svaret. 
Däremot vet vi inte om eleverna håller tillbaka fakta som man av olika anledningar inte vill 
berätta. Djupgående frågor som kommer allt för nära de inre känslorna vill man kanske håla 
för sig själv. Vem vill berätta att man är rädd eller att man skäms, eller att man gläder sig åt 
överträffa de andra, att de andra är sämre än vad jag är. Vinna och försvinna konceptet som 
finns i stor omfattning i vårt samhälle går säker in i skolans värld. En undersökning av det här 
slaget kräver mer tid och flera intervjutillfällen för att ett förtroende ska kunna byggas upp 
mellan intervjuaren och den intervjuade. 
Ett annat problem med intervjuer är att de tar tid och därför blir det få intervjuer och det 
statistiska urvalet blir lågt. Ytterligare ett problem är att data tar lång tid att bearbeta. 
 
Personerna som genomförde intervjuerna var inte vana att genomföra detta. Den person som 
intervjuade eleverna på naturvetarprogrammet gav mer raka frågor med vissa följdfrågor. 
Datamaterialet från denna intervjuare bestod därför av rakare och kortare svar. Den person 
som intervjuade eleverna på samhällsvetarprogrammet samtalade mer och gjorde fler 
följdfrågor. Därför blev dessa svar mer svåranalyserade och i vissa avseenden mer 
djupgående. Vi märkte att eleverna under intervjun kunde ändra uppfattning utan att de själva 
märkte det. På grund av ovanan förekom också att intervjuarna kunde lägga vissa ord i 
munnen på den intervjuade eleven. Men många frågor gav entydiga svar som gick i vårt syfte. 
 
Det råder en åldersskillnad mellan programmen. Naturvetarprogrammets elever var ett år 
äldre än samhällsprogrammets och denna aspekt kan ha bidragit till annorlunda uppfattningar 
mellan programmen. Vi kan tänka oss att åsikterna om betyg kan härledas från detta faktum. 
Övrigt att notera är att personen som gjorde intervjuerna med naturvetareleverna hade haft 
kontakt med dessa under ett års tid och under tre olika tillfällen, totalt 12 veckor. Personen 
som intervjuade samhällseleverna hade sin första kontakt med dessa elever i början av 
observationsperioden. Vi intervjutillfället hade han varit hos klassen i 5 veckorna och därför 
utgjorde intervjutillfället hans första personliga kontakt med respektive elev. Därmed kan 
dessa elever ha varit mer försiktiga än naturvetarprogrammets elever som hade en mer 
etablerad relation.   
  
5.2 Slutsatser av studien 
För att redovisa våra kunskaper om hur fenomenet stress formar gymnasieelevers motivation 
till ämnet matematik svarar vi på våra frågeställningar under följande rubriker. 

• Stress under matematikundervisning 
• Tävlingsmomentet 
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• Samspelet mellan stress och motivationen vid matematikundervisningen. 
• Stressens negativa påverkan på motivationen 
• Stressens positiva påverkan på motivationen 

 
5.2.1 Stress under matematikundervisning 
Frågan var om stress existerade och i så fall om stressen varierade både över tid och mellan 
programmen?  
Observationerna visade att elever vid gymnasiet upplevde oro och ängslan under 
matematikundervisningen. Vi stödjer oss på Brodin och Hylander (2002) uppfattning att dessa 
känslor kan konstateras genom elevernas kroppsspråk. Frankenhaeuser och Ödman (1987) 
menar att stress har sitt upphov från känsloupplevelser i form av ängslan eller skam. Dessa 
obehagliga känslor startar när ett krav ställs på en elev. Intervjuerna var fenomenologiskt 
inriktat, vilket innebär att vi tog reda på hur eleven kände sig och varför de fick olika känslor i 
samband med matematikundervisningen, förstärker bara resultatet från observationerna. 
Observationerna gav också resultatet att det råder skillnad vad avser anspänning mellan 
program och över en tidsperiod. Naturvetarprogrammets matematiklektioner är präglade av en 
hög och konstant arbetsbelastning, till skillnad från samhällsvetarprogrammets 
matematiklektioner. Orsaken till skillnaden mellan programmen beror på att de har olika 
planer där naturvetenskapliga programmet genonomför respektive kurs på kortare tid.  
 
Vid det samhällsvetenskapliga programmet blev det märkbart när provtillfällen närmade sig 
att många elever började spänna sig och samtidigt visade olustkänslor. Dessa två beteenden är 
det Frankenhaeuser och Ödman menar är stressupplevelsens två huvudkomponenter och att 
individer då utsöndrar stresshormoner. Orsaken till den höjda stressnivån beror på att proven 
är avgörande för deras framtid och därför utgör proven ett hot. 
Det naturvetenskapliga programmet hade en jämn och konstant arbetsbelastning under de fem 
veckorna och en förändrad anspänning var därför inte lika märkbar som vid 
samhällsvetarprogrammet. Dessa elever upplever matematiken som ett enformigt och 
ansträngande arbete, där Frankenhaeuser och Ödman sammanfattar deras situation till 
”anspänning och olust”. Eleverna visade tendenser till överstimulans, vilket i vissa fall leder 
till stress. 
Intervjuerna bekräftade att våra observationer var riktiga. Av detta samt teorier från 
bakgrunden drar vi slutsatsen att stress förekommer vid matematikundervisningen. 
 
5.2.2 Tävlingsmomentet 
Är tävlingsmomentet ett inslag i matematikundervisningen vid gymnasiet?   
Någon form av tävling kan förekomma vid gymnasiet, men vi kan inte konstatera om eleverna 
mäter sin förmåga genom att räkna många tal i en bok. Betygen utgör ett sätt för eleverna att 
jämföra sig med varandra och därför menar vi att provet kan utgör en tävlingsarena för vissa 
gymnasieelever. Vi konstaterar också att lektionsplanering och matematikboken är en viktig 
del i motivationen i matematikämnet, vilket bekräftar Skolverkets (2003a) uppfattning. 
Ahlberg (2001) menar att läroplanen för grundskolan (Lpo 94) har bidragit till detta beteende, 
och Ahlberg anser att elever vid grundskolan därför ofta tävlar med varandra. Vår uppfattning 
är att dagens gymnasieelever är beroende av lektionsplanering för att motivera sig till att 
räkna, vilket har att göra med vanan från grundskolan. 
Slutsatsen är att eleverna vid gymnasiet jämför sig med varandra som ibland blir ett 
tävlingsmoment. Men gymnasieeleverna låter sig inte påverkas av var de andra eleverna 
befinner sig i matematikboken. Orsaken kan vara att man har blivit bekvämare och att man 
litar och stödjer sig på lektionsplaneringen eller att man hoppar över tal. Tävlingstendenser 
kommer till uttryck vid proven eftersom att man där erhåller betyg, vilket kan vara föremål 
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för känslan av motgång eller framgång vid jämförelse med de andra. 
 
5.2.3 Samspelet mellan stress och motivationen vid matematikundervisningen. 
Den svåraste frågan att besvara var på vilket sätt stressen samspelar med motivationen vid 
matematikundervisningen? För att hitta ett svar måste vi använda förutom intervjuerna, Giotas 
(2002) definition på motivation och Frankenhaeuser och Ödman (1987) beskrivning av stress.  
Ett krav som ställs på en elev under matematikundervisningen kan uppfattas som ett 
hot.(Magne 1998) Denna obehagliga känsla, som i grunden kommer från affekten rädsla 
(Brodin och Hylander, 2002), uppkommer om individens personliga mål är utsatt för fara. 
(Frankenhaeuser och Ödman,1987)  
Ängslan är en känsla vilket gör att stress och motivation har en koppling. Det finns även en 
koppling mellan föreställningar och förmåga, eftersom förmåga har att göra med människans 
egna föreställningar om vad man kan klarar av.(Giota 2002) och (Frankenhaeuser och Ödman, 
1987) 
Frankenhaeuser och Ödman (1987) säger att omgivningens krav är avgörande för 
stresskänslor, vilket inte har en sådan framträdande plats i Giotas (2002) definition av 
motivation. Men i Giotas definition ingår mål, alltså elevens mål, vilket stress 
(Frankenhaeuser och Ödman, 1987) inte har som en framträdande plats. 
 
Därför menar vi att samspelet mellan stress och motivation blir belyst om man klarlägger 
vilka mål och vilka krav som elever upplever i samband med matematikundervisningen.  
En negativ inställning beror till stor del på om man har haft motgångar och misslyckanden. En 
positiv inställning har man om man har haft medgångar och lyckats. 
 
Motivation  Stress 
Elevens mål  Omgivningens 

krav 
   
Framgång  Motgång 
Positiv attityd  Negativ attityd 
Figur 11. Samspelet mellan stress och motivation. 
 
Elevens mål 
Elevers målsättning med matematiken är olika, beroende på tidsperspektivet. Alla sju eleverna 
uttrycker ungefär samma målsättning på kort sikt. Om man bortser från att klara målen enligt 
lektionsplaneringen, är elevernas kortsiktiga mål att förstå det som kommer upp på 
lektionerna. Orsaken till den kortsiktiga målsättningen är att man inte når sitt mål på längre 
sikt om man inte besitter de rätta kunskaperna. Målet på lång sikt är olika bland de sju 
eleverna. Alla eleverna på naturvetarprogrammet samt Stina och Sven vill bara klara av 
matematiken, betyg och prestationer på prov är av underordnad betydelse. Sture och Stig är 
beroende av proven. Det är vid detta tillfälle man gör rätt för sig anser Sture och Stig, deras 
slutmål är att erhålla ett högt betyg. Dessa slutsatser stämmer med Skolverkets rapport 
(2003a) men vi är mer nyanserade eftersom Skolverket menar att förståelse inte är målet för 
en elevs prestation utan arbetsinsatsen inriktas enbart mot vad läraren förväntar sig. Värdefull 
kunskap säger Skolverket är helt styrd av vad som kommer på ett prov, annan kunskap anses 
överflödig och ibland till och med en belastning. Det som skiljer våra resultat från Skolverkets 
resultat är att flertalet elever säger att man måste förstå. Men även vi ser att våra sju elever är 
helt styrda av vad läraren och matematikboken förväntar sig. Vi ser också en generell skillnad 
mellan programmen. Vid samhällsvetarprogrammet är betyg viktigare än förståelse eftersom 
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de inte ser ett framtida behov av matematiken, till skillnad från eleverna vid 
naturvetarprogrammet där förståelse är viktigare än betyget. 
 
Omgivningens krav 
Frankenhaeuser och Ödman (1987) säger att stress har sitt upphov från att en människa blir 
ängslig. Orsaken till denna lättare form av rädsla kommer från att eleven upplever form av hot 
mot det personliga målet. Hotet kan vara att den personliga självkänslan kommer att bli 
ifrågasatt av andra. Stressens funktion är att göra människan beredd att möta ett hot. Det kan 
förekomma kombinationer som gör hotsituationen komplex och att människan själv inte kan 
utreda sina känslor, man har då enligt Giota (2002) en lägre självkänsla. Vi har funnit i vår 
studie att eleverna på de båda programmen har olika hotupplevelser. Vid det 
naturvetenskapliga programmet nämner man oro över matematikens abstraktion, prov och att 
självkänslan är hotad vid jämförelse med kamraterna. Vid samhällsvetenskapliga programmet 
talar man också om hotet mot självkänslan och prov. Men här framkommer också den 
obehagliga känslan av att bli bedömd av läraren. 
 
Orsaken till att eleverna upplever anspänning över proven har en koppling till två andra hot. 
Man är dels oroad av att erhålla ett betyg och dels att bli jämförd med andra.  
 
Motgångar i matematikundervisningen beskrivs av alla sju elever. Dessa känslor av 
misslyckande eller nästan misslyckande har haft betydelse för den enskildes inställning. Vad 
eleverna anser som motgångar beror på ett misslyckande som i sig är kopplat till vad de anser 
som en bra prestation i matematik. Om man inte gör en bra prestation eller att man inte tror att 
exempelvis läraren är nöjd med dig som elev, så har man misslyckats. 
Vid det naturvetenskapliga programmet är ett misslyckande att inte förstå det man förväntas 
skall förstå, att man inte klarar av att lösa uppgifterna och att man inte hinner med. Vid det 
samhällsvetenskapliga programmet talar man om att ett misslyckande är att inte få det betyg 
man har satsat mot, misslyckandet förstärks av att komma nästan fram till sitt betygsmål. Att 
inte förstå eller att läraren inte är nöjd med det eleven presterar är ett misslyckande hos vissa.  
 
Elevernas inställning till ämnet matematik 
Det är hos eleverna på samhällsvetenskapliga programmet som man talar om allvarliga 
motgångar och misslyckanden. Sven har blandade känslor för ämnet. Han tycker om att lösa 
uppgifter men upplever ändå ämnet som otrevligt eftersom han har enlig Giota (2001) låg 
kompetensuppfattning. Detta kan bero på enligt Giota att han har låg självvärdering men han 
värderar matematiken högt. Stina har en rätt igenom negativ inställning. Stina och Svens 
inställning till matematik har orsaker från misslyckanden som skett under tidigare år. Deras 
målsättning idag är att klara sig, vilket innebär att få ett godtagbart betyg. 
Sture och Stig har ett tydligt mål att erhålla högre betyg än godkänt. Dessa två visar inget 
intresse för matematiken i sig, men de studerar ändå ämnet med en hög målsättning och med 
en tydliga vad Giota kallar prestationsmål. Sture och Stig påverkas av stress som får dem att 
anstränga sig till en nivå så att de uppnår sina mål. De lyckas också ganska bra eftersom deras 
prestationsnivån (Frankenhaeuser och Ödman,1987) är så pass hög att de uppnår dessa mål. 
 
På det naturvetenskapliga programmet har intresset för matematik sjunkit bland de elever som 
vi intervjuade. Dessa elever var från början intresserade av matematik. Nina tyckte om 
matematik inför valet till gymnasiet och att hon idag upplever matematiken som betungande. 
Orsaken till denna förändrade inställning beror på att stress finns med hela tiden, där tempot 
är högt och att de känner att man inte räcker till. Denna form av stress är det som 
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Frankenhaeuser och Ödman (1987) kallar för anspänning och olust. Eleverna känner att man 
har ett enformigt och ansträngande arbete. 
 
5.2.4 Stressens negativa påverkan på motivationen 
Vid samhällsvetarprogrammet ser eleverna matematik som ett ämne bland andra. Vissa tycker 
också att ämnet är relativt oviktigt och inte krävande. Det finns även elever som är intresserad 
av matematik men har valt bort ämnet beroende på negativa upplevelser av matematik sedan 
flera år tillbaka. Detta beror på att dessa har under grundskolan påverkats av att bli jämförd 
med de andra i klassen och detta utgör en obehaglig känsla. Dessa tävlingstendenser har givit 
dem en sämre självkänsla (Magne, 1998) vilket ger dem en minskad motivation för ämnet. 
Magne menar att de har en inre konflikt mellan hoppet om framgång och rädslan för 
misslyckande. Varje misslyckande är för eleven ett bekräftande på att hans farhågor är riktiga. 
Detta medför med tiden känslor av hjälplöshet och uppgivenhet. 
 
Vissa elever har numera slutat att tävla och man har kommit till insikten att förståelse är 
viktigare än mängden tal, betyg och prov. Därför kan glädjen med ämnet återkomma om man 
får arbeta självständigt och tänka i fred. På samhällsvetarprogrammet har detta inträffat i vissa 
fall och intresset för matematik ökat för dessa elever.  
Om omotiverade elever får en passande typ av lärandemiljö kan dessa utvecklas till en goda 
matematiker. Vissa behöver en läromiljö där de inte blir jämförd med andra, därför dessa 
elever känner ett hot mot sin egen själkänsla (Magne, 1998) vid de tillfällen man blir 
bedömda. Stressen i de yngre åren har gjort att elever valde ett program vid gymnasiet som 
har tagit dem bort från matematiken. 
 
5.2.5 Stressens positiva påverkan på motivationen 
Stigs berättade hur stress fick honom att studera matematik. När provet närmar sig blir Stig 
orolig, han vet inte vad som kommer. Han tvivlar på sin förmåga och ett misslyckande på 
provet skulle alvarligt påverka han personliga målsättning. Hans upplevelse om sig själv är 
det Giota (2002) kallar personliga föreställning om sig själv och detta blir allt tydligare ju 
närmare provet han kommer. Stig börjar spänna sig, han befinner sig i en stressituation vilket 
är en process som börjar när ”individens förmåga ställs mot omgivningens krav” 
(Frankenhaeuser och Ödman, 1987, s 25). Han ser provet som en utmaning där något viktigt 
står på spel och att hans förmåga kanske inte räcker till (Frankenhaeuser och  Ödman, 1987). 
Stig har varit med om dessa obehagliga stressituationer förut och han vet hur han själv 
reagerar. Han vet också att när provet hamnar framför honom blir han ännu mer spänd, vilket 
resulterar till att Stig snabbt blir överspänd och hans prestationsförmåga går ner.  
”då blir jag uppstressad och då går det bara sämre” Problemet är att han kommer för långt till 
höger på prestations U:et (Frankenhaeuser och Ödman, 1987). 

  
 
 
 
Figur 14. Stigs anspänning utmarkerat på prestations-U:et 

Stigs anspänning blir för stark, han vill lugna ner sig
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Hamnar Stig för långt till höger börjar han få ett tunnelseende som Assadi och Skansen (2000) 
skriver om, han hamnar i stresstunneln. Därför känner Stig att han får svårare att hitta bra och 
kreativa lösningar på problemen han kommer att ställas inför. Stig har denna insikt, precis 
som Brodin och Hylander (2002) påstår, att de obehagliga känslorna påverkar Stig att 
förbereda sig för provet. Han vill skaffa sig egenkontroll (Frankenhaeuser och Ödman, 1987), 
vilket gör att han anser sig kunna påverka sin situation. I Stigs fall bearbetar han den 
obehagliga stressen med att LÄRA sig matematik och därför är stressen indirekt en del i hans 
motivation. 
 
Sture har samma ambition som Stig att erhålla minst betyg VG i matematik. Han är en person 
med en hög kapacitetsupplevelse (Giota, 2002) och han klarade utan problem under 
grundskolan. Denna höga kapacitetsupplevelse invaggade Sture i, vad han själv anser, en falsk 
trygghet. På gymnasiet fick han större problem med matematiken och orsaken var att han 
ansåg sig ha kontroll på sin situation. På frågan om han sporrades av ängslan att inte klara 
provet, svarade Sture att han inte längre kunde fick tillåta sig att känna sig trygg. Tryggheten 
gjorde att han inte lärde sig det han var tvungen att kunna för att klara provet. 
 

Ja….Medans man har den andra tanken att det här har jag koll på, då går det dåligt, ja 
det är så det brukar vara. 

 
Stures problem är att han inte spänner sig tillräckligt före provet. Han behöver komma till 
höger på prestations U: et. (Frankenhaeuser och Ödman, 1987) 
 

 
 
 
 
 
Figur 15. Stures anspänning utmarkerat på prestations-U:et 
 
De tillfällen Sture känner att han slappnar av brukar han tänka, ”Åh nej nu måste jag skärpa 
mej, jag förstår ingenting så nu måste jag förstå”. 
I Stures fall ser vi att de obehagliga stresskänslorna som utgår från ängslan (Frankenhaeuser 
och Ödman, 1987) utgör någon form av injektion för att LÄRA sig matematik.  
 
Båda pojkarna har ett prestationsmål och där ambitionen är att erhålla ett högt betyg i 
matematik. Både Sture och Stig påverkas av stress som i sin tur påverkar deras motivation för 
matematik, de präglas av vad Giota kallar för en yttre motivation. Sture använder stressen 
som en injektion till att öka sin aktivitet att lära sig matematik. Han skrämmer upp sig och 
därigenom fylls av arbetslust. Stig som är medveten om hur negativ stress påverkar honom, 
lär sig matematik för att trycka tillbaka ångesten. I Stigs fall fungerar stressen som ett hot i sig 
och han fylls av arbetslust för att hålla tillbaka den obehagliga stressen. 

Stures anspänning är för 
låg, han vill spänna sig 
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Nils, Nina och Niklas har under hela grundskolan alltid legat långt fram i matematikboken, de 
har haft tid att tänka. Att tänka är matematikens innersta innebörd och det är den känslan som 
Nils, Nina och Niklas har fått uppleva. Nu på gymnasiet läser de matematik med ett högt 
tempo så de hinner inte vara eftertänksamma och reflektera över det man gjort. De klarar ändå 
matematiken mycket bra men de har påverkats av det Dahland (1998) kallar för gymnasial 
studierutin som kräver planering, prioriteringar och val. Nils, Nina och Niklas börjar känna 
den negativa känsla som drabbar vissa elever på grundskolan. Av intervjun har vi märkt att 
deras intresse har minskat och att en negativ känsla i form av vad Magne (1998) kallar avsky 
infinner sig. Nina och Niklas har trots den belastning de upplever lyckats väl med ämnet. De 
drivs framåt i sina studier av både intresse och att klara de krav som kommer från deras yttre 
omgivning. De drivs av, enligt Skolverket (2003a) som refererar till Giota (2001), både av 
yttre och inre motivation. Samspelet mellan inre och yttre motivation anses av många enligt 
skolverket som ett effektivt sätt att få elever att lära sig nya kunskaper. 
 
5.3 Sammanfattning av resultaten. 
Vi har använt en interaktivistisk metod som omfattar metoderna observation och intervju. 
Med dessa metoder och med hjälp av teorier från främst Giota (2001) och Frankenhaeuser och 
Ödman (1987) har vi kommit fram till att stress förekommer i samband med 
matematikundervisningen.  
Stress och motivation utgör ibland en kombination som får vissa elever att studera matematik. 
Orsaken är att elever upplever ett hot mot deras personliga mål som till stor del har att göra 
med betyg i ämnet. Matematik är ett ämne som kräver en mental anspänning. Att lösa ett 
matematiskt problem är många gånger arbetsamt som inledningsvis kan kännetecknas av 
glädje, som går över till otålighet och som slutar i att man ger upp. För att fortsätta att 
anstränga sig, att vara uthållig, när den inre motivationen tryter krävs någon annan form av 
motivation. Den alternativa motivationsformen är det Giota (2001) kallar för yttre motivation. 
Yttre motivation samspelar med stressfenomenet och därför menar Magne (1998) att 
uthållighet kan upprätthållas med en lagom nivå av stress. Frankenhaeuser och Ödman (1987) 
menar att stress utgår från den negativa affekten ängslan och att denna känsla uppkommer när 
individen ställs inför ett krav och därmed börjar tvivla på sin egen förmåga. 
Målet för en elev är att klara sig och ett sådant mål i samspel med ängslan om ett 
misslyckande, resulterar i en anspänning och uthållighet. En framgångsrik elev har 
kombinationen av yttre och inre motivation enligt skolverket (2003b). Om den yttre 
motivationen skall fungera krävs inslag av utmaning eller hot. Ett sätt att erhålla dessa 
obehagliga känslor är att jämföra sig vilket alla intervjuade pojkar berättade. Vi har också sett 
att elever noggrant följer lektionsplanering och matematikbok, men detta föranleder inte 
eleverna att jämföra sig med varandra. Proven med sina betyg är ett förekommande sätt att 
jämföra sig. 
 
Vi har funnit att när eleven tvivlar på sin egen förmåga brukar en del elever motverka den 
ångesten som då uppkommer genom att studera. Men stressen och oron kan också leda till att 
vissa elever vänder sig bort från matematiken eller den matematik som skolan bjuder på. 
Stressen positiva betydelse för matematikundervisningen har framkommit tydligast vid det 
samhällsvetenskapliga programmet, eftersom dessa elever inte är intresserade av matematik 
på samma sätt som eleverna på naturvetarprogrammet. 
 
Vi menar att en lärare som stödjer sig på våra läroplaner måste framför allt ha ett flexibelt 
förhållningssätt gentemot pedagogiken. Varje elev behöver olika pedagogiska metoder under 
olika skeden i inlärningsprocessen där den yttre motivationen är betydelsefull. I dag har 
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Vygotskis som förespråkar en sociala kulturell miljö, fått en större betydelse i hur vi ser på 
pedagogiken. Men Sven vill själv sitta i en ostörd miljö där undervisningen mer präglas av de 
med konstruktivistiska idéerna. För andra elever är det precis tvärt om. Charlotta som sitter 
och räknar enskilt i sin bok blir allt mer stressad över sin egen situation. Vad hon helst vill är 
att läraren, föräldrarna och kamraterna pratar om matematiken och dess möjligheter. 
 
5.4 Fortsatt forskning  
Våran studie inriktades mot de elever som inte har några större studieproblem vid gymnasiet. 
Vi har undersökt deras attityd till matematik och deras svar har gett oss en resa i tiden. Alla 
gymnasieelever berättar om sina uppfattningar om matematik som har visat sig vara en 
process som börjar någon gång i 9 –10 års ålder. Vi tror att flera av eleverna började göra 
ställningstagande i den åldern, om matematik var något för dem eller inte. Flera av eleverna 
har arbetat vidare med matematik medan andra har lagt ämnet åt sidan. Det skulle vara 
intressant att se hur denna uppdelning har skett där vissa elever mister grundläggande och 
nödvändiga kunskaper för studierna på gymnasiet. 
 
Under studien har vi lagt märke till att det finns en skillnad vad avser att elever jämför sig 
med varandra. Alla pojkar var berörda över de andra elevernas resultat medans flickorna 
verkade opåverkade. Vi anser att samma studie men med ett genusperspektiv skulle kunna ge 
ny intressant information. 
 
En undersökning av samma slag som denna fast med fortsatta och fördjupade intervjuer skulle 
kunna ge mer djupgående information vad avser stressfenomenet.  
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 Bilaga 1 
 
 
 
 
Forskarfrågor utvecklat med intervjufrågor. 
 
 
Vilken är stressens negativa respektive positiva effekt på motivationen? 

• Vilket teoretiskt ämne under grundskolan var roligast? 
• Hur upplevde du matematiken under grundskolan?  
• Vilka program på gymnasiet valde du mellan? 
• Vad tänkte du om matematiken i gymnasiet?  
• Beskriv ett tillfälle under grundskolan då du kände lust till matematik. 
• Beskriv ett tillfälle när du senast kände lust till matematik. 
• Beskriv ett tillfälle under grundskolan då du kände oro för matematik. 
• Beskriv ett tillfälle när du senast kände oro för matematik. 

 
På vilket sätt samspelar stressen med motivationen vid matematikundervisningen? 

• Vad anser du vara en bra prestation i matematik? 
• Hur känns det när matematiken blir komplicerad eller obegriplig?  
• Vad gör du när läraren är helt obegriplig och andra tycks ändå förstå? 
• Vad är det som gör att du känner misslyckande i matematik? 
• Hur känns det när andra ser att du misslyckas t.ex. på ett prov?. 
• Om du idag fick genomföra ett nytt val, vilket program hade du då valt? 
• Hur blev verkligheten jämfört med dina förväntningar, när det gäller det program du 

nu går? 
• Vad skulle du tycka om man tog in mer matematik än vad programmet idag har 

planerat? 
• Vad anser du om uppfattningen, att matematik är så viktigt att alla måste läsa det? 

 




