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Sammanfattning 
Vissa elever ser matematik som sitt favoritämne, andra känner ängslan för att de inte känner sig lika duktiga som övriga 
klasskamrater. Det vore därför användbart att dämpa elevers ångest och oro genom att arbeta med elevers 
matematiska självkänsla i klassrummet. Frågeställningarna för föreliggande examensarbete är följande: 

1. Hur definieras begreppet matematisk självkänsla inom forskningslitteraturen? 
2. Hur mäts matematisk självkänsla hos elever inom forskningslitteraturen? 

Det framkom i resultatet att det ej finns en entydig definition av matematisk självkänsla. En övervägande majoritet av 
de analyserade studierna definierade matematisk självkänsla som en elevs självvärdering av sin egna kompetens i 
matematik. Ett fåtal studier presenterade även andra komponenter till matematisk självkänsla, såsom en elevs 
uppfattning om sin kompetens i jämförelse med andra samt hur elevens tidigare erfarenheter såsom elevens 
framgångar, motgångar och hur stor emotionell vikt eleven sätter vid dessa. Samtliga analyserade studier som mätte 
matematisk självkänsla använde sig av ett påståendeformulär med tillhörande Likertskala. Påståendeformulären 
användes för att mäta bland annat elevernas kompetens inom matematik, elevernas kompetens inom matematik i 
relation till andra elever samt erfarenhet av matematik. 
 
Abstract 
Some students see mathematics as their favourite subject, while some feel anxiety because they don’t experience 
themselves as good as other students. To reduce student’s anxiety and worry by working with student’s mathematical 
self-esteem in the classroom might, therefore, be productive. The questions for the present thesis were as follows: 

1. How is mathematical self-esteem defined in research literature? 
2. How are students’ mathematical self-esteem measured in research literature? 

It became apparent in the result that there was no unambiguous definition of mathematical self-esteem. A clear majority 

of the analysed studies defined mathematical self-esteem as a student’s self-evaluation of their own skills in 

mathematics. A few studies also presented other components of mathematical self-esteem, such as a student’s 

perception of their competence in comparison with others, and how the student’s previous experiences such as the 

student’s successes, setbacks and how great the emotional weight the student attach to them. All analysed research 

studies that measured self-esteem used a questionnaire with an associated Likert scale. The questionnaires were used 

to measure, amongst other things, students’ competence in mathematics, students’ competence in mathematics in 

relation to other students and also experience of mathematics. 
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1. Inledning 

Samuelsson och Muhrman (2015) beskriver att matematik i skolan är ett ämne som skapar många 

känslor, både positiva som negativa. Vissa elever tycker att matematik är sitt favoritämne och 

längtar efter matematiklektionerna, medan andra känner sig utpekade och ängsliga för att de inte 

känner sig lika duktiga som övriga klasskamrater. Matematikämnet har ett av de högsta antalen 

undervisade timmar av alla ämnen i den svenska grundskolan (Prop 2015/16:149). För att få 

behörighet till ett yrkes- eller högskoleförberedande program krävs enligt 16 kap. 29–31§ i 

skollagen (SFS 2010:800) godkänt betyg i matematik för att bli behörig till de svenska nationella 

gymnasieprogrammen. Att bli behörig för, och avsluta, en gymnasieutbildning i Sverige är en 

betydande faktor för en elevs framtida chans till sysselsättning, exempelvis vidare studier eller 

arbete (SCB, 2017; OECD, 2018).  

 

Samuelsson och Muhrman (2015) beskriver att ju högre en elevs matematikänglsan är desto lägre 

är hens matematikprestation. När det finns en risk för att en elev inte uppnår de krav som ställs för 

att bli godkänd i ämnet kan eleven hamna i en ångestskapande situation. Författarna påstår att en 

av orsakerna till matematikänglsan är lärandeklimatet. Samuelsson och Muhrman skriver att 

lärarens potentiella oförmåga att skapa ett invididanpassat lärandeklimat kan leda till att elever 

upplever lärarens beteende som farligt eller okänsligt. Läroplanen (Skolverket, 2018) styrker att 

läraren har ansvar för att minska matematikängslan genom att tillgodose eleven med en 

välkomnande klassrumsmiljö som ger eleven en trygghet i skolan. För att detta skall vara 

uppnåbart krävs kompetenta matematiklärare som kan identifiera och begränsa ångestskapande 

situationer, samt uppmärksamma tidiga tecken på om elever känner ångest. 

 

Om man har ångest så har man låg självkänsla (Ritter, Leichsenring, Strauss & Stangier, 2013; 

May, 1980). Självkänsla, mer specifikt matematiskt sådan, är dock ej en entydigt väldefinierad 

term (Fatah, Suryadi, Sabandar & Turmudi, 2016; Fisher & Kusumah, 2018), utan har varierande 

innebörd. Lärare kan därför vara begränsade i sitt arbete att förbättra elevers självkänsla. Om lärare 

kan stärka elevers självkänsla skapar läraren en möjlighet för att minska elevers ångest. För att en 

matematiklärare skall kunna dämpa elevers matematikångest genom att försöka förbättra deras 

självkänsla behöver matematisk självkänsla definieras och metoder för att mäta matematisk 

självkänsla identifieras. Dessutom används begreppen självtillit, självkänsla och självförtroende 

ibland felaktigt som synonymer till varandra (Wiman, 2010) vilket kan skapa förvirring.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning på lärarutbildningen, samt under vikariat, har vi upplevt 

en uppgivenhet bland vissa elever angående deras förmåga att självständigt lösa matematiska 

uppgifter. Detta trots att eleverna har visat sig kapabla att lösa uppgifterna på egen hand. De elever 

som uppvisat denna uppgivenhet har visat vad vi uppfattat som tecken på oro och ångest inför 

matematik. På grund av att ångest, exempelvis matematikångest, kan vara ett symtom av låg 

självkänsla kan det vara användbart att ha verktyg för att stärka elevers matematiska självkänsla i 

vårt kommande yrkesutövande.  

 

Syftet med studien är således att undersöka hur matematisk självkänsla beskrivs i 

forskningslitteraturen och om det finns några skillnader i användandet av begreppet matematisk 

självkänsla. Vi vill även ta reda på hur den matematiska självkänslan kan mätas hos elever. 

Frågeställningarna för föreliggande examensarbete är därför följande: 

1. Hur definieras begreppet matematisk självkänsla inom forskningslitteraturen? 

2. Hur mäts elevers matematiska självkänsla inom forskningslitteraturen? 

Fokus i vår studie är alltså inte på de forskningsresultat som presenteras i de analyserade 

forskningsstudierna, utan hur begreppet matematisk självkänsla definieras och mäts i 

forskningslitteraturen. 
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2. Bakgrund 

För att kunna definiera matematisk självkänsla krävs en redogörelse av begreppet självkänsla och 

närbesläktade begrepp. Det förekommer att begreppen självförtroende och självkänsla används 

som synonymer, utan reflektion om varje begrepps separata innebörd (Karlsson, 2014). Dessutom 

tydliggörs hur självbild skiljer sig från självförtroende och självkänsla.  

 

I den svenska läroplanen konstateras att elever ska kunna kommunicera om sin upplevda självbild 

(Skolverket, 2018). I läroplanens värdegrund skriver Skolverket (2018) att “Skolan ska stimulera 

elevernas… självförtroende” (s. 7). Skolverket (2018) nämner även begreppet självkänsla: 

“självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll.” (s. 9). Självbild, 

självförtroende och självkänsla används i läroplanen till synes arbiträrt utan definition eller 

förklaring. Till följd av denna otydliga användning av begreppen har de i bakgrunden förtydligats 

för att kunna separera vardera begrepps innebörd. Dessutom har ångest definierats på grund av 

dess relation till låg självkänsla (May, 1980). Bakgrunden avslutas med en summerande tabell av 

de nedan beskrivna begreppen med tillhörande tolkning av varje begrepps innebörd. 

2.1 Självbild 

Petersen (2012) beskriver att elever kan ha olika självbilder baserade i vilken miljö de befinner 

sig, exempelvis inom olika ämnesområden. Hon beskriver självbilden som något komplext, ett 

montage av inre bilder, det vill säga tankar, skapade av elevens attityder, erfarenheter samt de 

uppfattningar som andra individer har av eleven. 

 

Rosenberg (1972) beskriver istället självbild som den attityd individen har mot sig själv. Attityd 

består av fakta, åsikter och värderingar individen håller om sig själv. Petersen och Rosenberg 

använder således olika begrepp, bild respektive attityd, för att försöka definiera självbild. 

 

En annan definition av självbild kommer från Egidius (2008) som beskriver begreppet som en 

uppfattning individen har om sig själv. Denna uppfattning baseras på åsikter och värderingar som 

individen uppfattar som centrala och viktiga samt hur individen reagerar i situationer som 

involverar dessa. Även individens fantasier, tidigare agerande och önskade framtida agerande 

formar enligt Egidius (2008) självbilden. 

2.2 Självförtroende och Självtillit 

Självförtroendet är en individs tro på sin egen förmåga att klara eller hantera en svårighet, vilket 

ses som något föränderligt och situationsanpassat (Egidius, 2008). Självförtroende och självtillit 

kan ses som synonyma ord (Berglund, 2010; Egidius, 2008). Det finns enligt Wang och Chang 

(2018) två aspekter av självförtroende, det generella och det specifika. Det specifika 

självförtroendet är enligt författarna en individs tilltro till sin kapacitet då hen utför en specifik 
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uppgift. Det specifika självförtroendet varierar baserat på hur erfaren individen är inom det 

aktuella området, något som ökar när individen blir mer kunnig inom området. Det generella 

självförtroendet är enligt Wang och Chang en individs generella uppfattning om hur framgångsrik, 

framstående, kapabel och värdefull individen är. Det generella självförtroendet liknar men är skilt 

från självkänsla. 

2.3 Självkänsla 

Redan 1890 beskrev James (1890) en egenskap han observerade hos sig själv som han kallade 

självkänsla. Han beskrev ett scenario där han jämförde sig med sina kollegor. Om ingen var lika 

kapabel som han så var han belåten, hans självkänsla var mättad. Om någon var bättre än honom 

kände han ångest, något som ruinerade hans självkänsla. Hans beskrivning av självkänsla berodde 

alltså på yttre faktorer och en värdering av sin kompetens i jämförelse med andra. 

 

Hoy (2014) beskriver att självkänsla är en generell bedömning av sitt egna värde och om man är 

nöjd med sig själv. Om en person granskar sig själv och är nöjd med vad den ser så har personen 

hög självkänsla. Självkänslan influeras av kulturen man befinner sig i. Om kulturen individen 

befinner sig i ej lägger vikt vid särskilda aspekter som man upplever sig dålig på kommer dessa 

inte påverka individens självkänsla i lika hög grad. Om kulturen istället lade högt värde vid samma 

aspekt skulle individens självkänsla påverkas kraftigare. 

 

Enligt Bernstein (2008) påverkas en individs självkänsla genom jämförelse, där alternativen är att 

jämföra sig med sina egna tidigare prestationer eller att jämföra sig mot andra och deras 

prestationer. Festinger (1954) undersökte vem en individ jämför sig med och hans forskning visade 

att det är vanligast att jämföra sig med människor som påminner om sig själv gällande skicklighet 

eller erfarenhet. Jämförelsen med andra kan påverka självkänslan både positivt och negativt. Om 

någon som uppfattas vara jämbördig överträffar det egna resultatet kan det sänka självkänslan 

(Seta, Seta & McElroy, 2006).  

 

Det är inte nödvändigtvis så att individer väljer att jämföra sig med andra människor som ligger 

på samma skicklighetsnivå som dem själva (Buunk, Zurriaga, Péiró, Nauta, & Gosalvez, 2005). 

Enligt författarna kan en individ använda sådana jämförelser som en metod för att skydda den 

egna självkänslan. Att jämföra sina prestationer med någon som ligger på en lägre nivå än 

individen ger hen en känsla av överlägsenhet och att det kunde vara värre. Bernstein (2008) anser 

att denna jämförelse med individer på lägre skicklighetsnivå möjligtvis är anledningen till 

populariteten av dramatiska Tv-program som fokuserar på dysfunktionella familjer och 

relationer. Om jämförelsen istället sker mot en individ som har en högre skicklighetsgrad än sig 

själv kan det ge en motivation för individen att försöka prestera bättre och öka självkänslan 

(Buunk & Oldersma, 2001).  

 



 

5 

Mussweiler (2003) skriver om hur individer kan undvika att sänka sin självkänsla. Han skriver 

att om individen anser att personen som hen jämför sig med ligger på en högre nivå än man själv 

gör sjunker inte självkänslan. I praktiken kan detta leda till att individen överdriver den andres 

prestationer och skicklighetsnivå till den grad att denne inte ses som jämlik. Bernstein (2008) 

beskriver att denna försvarsmekanism används för att minimera skadan på individens egna 

självkänsla.  

Även anledningarna till framgångar och misslyckanden är viktiga faktorer som påverkar en 

individs självkänsla. För att förbättra sin självkänsla måste individer tillskriva sina framgångar till 

sina egna handlingar. Att klara av något till följd av tur eller speciella hjälpmedel styrker således 

inte självkänslan hos individen (Bernstein, 2008).  

 

Självkänsla delas ofta in i två delar, den globala / generella självkänslan och den domänspecifika 

självkänslan. Global- och generell självkänsla används som synonymer inom forskningslitteratur 

(Adriaensensa, Beyers & Struyf, 2015), och handlar om en positiv eller negativ attityd och 

tyckande om sig själv i sin helhet och är primärt kopplad till det psykologiska välmåendet. Den 

domänspecifika självkänslan hanterar självkänsla inom specifika områden och sammanhang, 

exempelvis inom akademiska områden eller sociala relationer och påverkar i större grad individens 

beteende. Matematisk självkänsla är alltså synonymt med domänspecifik självkänsla i matematik. 

Dessutom påverkar den domänspecifika självkänslan den generella självkänslan, baserat på värdet 

individen lägger vid området den domänspecifika självkänslan hanterar (Rosenberg, Schoenbach, 

Schooler & Rosenberg, 1995; Daniels & Leaper, 2006). Vidare beskriver Rosenberg et al. (1995) 

en hierarki av självkänsla, där domänspecifik självkänsla är mer specifik än generell självkänsla 

och matematisk självkänsla är mer specifik än domänspecifik självkänsla. 

 

Begreppet självuppfattning ersätts ibland med självkänsla, något som är fel enligt Hoy (2014) då 

självuppfattning enligt henne handlar om en kognitiv struktur om vem man är. Detta till skillnad 

från självkänsla som handlar om hur vi affektivt värderar vår självuppfattning. Däremot påstår 

Phan och Ngu (2018) att den domänspecifika självkänslan kan användas utbytbart med den 

domänspecifika självuppfattningen.  

 

En hög självkänsla är också något som kan skydda individer från att känna ångest (Greenberg et 

al., 1992). Greenberg et al. baserade denna slutsats på resultatet från tre olika experiment. 

Försökspersoner, med en tidigare uppmätt självkänsla, utsattes för bilder menade att skapa obehag 

eller blev tillsagda att de skulle få smärtsamma elstötar. De försökspersoner som bedömts ha en 

högre självkänsla visade sig uppleva lägre ångest till följd av dessa bilder eller information om 

elstötar, i kontrast till de som bedömts ha lägre självkänsla som uppvisade fler tecken på ångest. 
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2.4 Ångest 

Fenomenet ångests innebörd beror på vilket sammanhang det används i. Det finns även en språklig 

förskjutning, det vill säga en historisk förändring av ordets innebörd (May, 1980). Utifrån ett 

psykologiskt perspektiv definieras ångest av Epstein (i May, 1980) som en vag fruktan av att ett 

hot kommer att leda till ett nytt hot, där begreppet hot beskrivs av Epstein som en stimulans som 

man känner en aversion mot.  

 

Studier som handlar om ångest, mer specifikt matematikångest, kan möjligtvis innehålla delar som 

behandlar matematisk självkänsla. Kardiner och Linton (1939) beskriver att ångest kan dämpas 

genom att ens självkänsla stärks av händelser som man tolkar som framgångar. Detta gör att 

forskningslitteratur gällande matematikångest kan ha mätt matematisk självkänsla vilket är 

relevant för vår studie i enlighet med den andra frågeställningen.  

2.4.1 Matematikångest 

Antalet studier om matematikångest har enligt Hunt, Clark-Carter och Sheffield (2011) ökat de 

senaste två decennierna, detta till följd av utvecklingen av MARS (Mathematics Anxiety Rating 

Scale). Matematikångest har visat sig bestå av ett flertal olika faktorer, dessa faktorer är snarlika 

men vilka faktorer som används i forskningsstudier varierar. Även antalet faktorer 

matematikångest består av varierar beroende på vilken studie som granskas. Enligt Hunt, Clark-

Carter och Sheffield (2011) är nytillkomna faktorerna inom forskningsområdet egentligen bara 

undergrupper till redan etablerade faktorer. Resnick, Viehe och Segal (1982) utförde en studie 

baserat på MARS och kom fram till följande tre olika faktorer som påverkade matematikångest: 

● Utvärderingsångest - att tänka på kommande matematikprov och att generellt lära sig 

matematik.  

● Aritmetikberäkningsångest - att beräkna tal eller att vardagligt använda matematik.  

● Socialansvarsångest - att använda matematik i sociala sammanhang, såsom att vara 

kassaansvarig eller hantera bokföring. 

Matematikångest definieras som en känsla av irrationell oro inför matematik till följd av 

orealistiska känslor av hjälplöshet, hopplöshet och frustration förknippat med upprepade 

misslyckanden eller bristande upplevd framgång (Hamid, Shahrill, Matzin, Mahalle & Mundia, 

2013). Dessa faktorer delar likheter med konsekvenserna av låg självkänsla (Ritter et al., 2013). 
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2.5 Sammanställning av presenterade begrepp 

För att få en överblick över de i bakgrunden beskrivna begreppen finns i tabell 1 korta 

sammanfattningar om varje begrepps innebörd. Vi har i tabellen framfört de definitioner av 

vardera begrepp som vi anser vara koncisast. 

 

Tabell 1: Korta sammanfattningar om varje begrepps innebörd 

Begrepp Betydelse 

Självbild 
Ett montage av inre bilder skapade av elevens attityder. Den attityd 

individen har mot sig själv (Petersen, 2012). 

Självförtroende 
Individens tro på sin egen förmåga att klara eller hantera svårigheter 

(Egidius, 2008). 

Självkänsla 

Generell - En jämförelse av sin egna kapacitet i jämförelse med andra 

och till vilken grad man är nöjd som man är (Hoy, 2014; Bernstein, 

2008). 

Domänspecifik - Självkänsla inom specifika områden och sammanhang 

och påverkar i större grad individens beteende (Rosenberg et al., 1995). 

Ångest 
Vag fruktan av att ett hot kommer att leda till ett nytt hot (Epstein i May, 

1980). 

Matematikångest 

Känsla av irrationell oro inför matematik till följd av orealistiska känslor 

av hjälplöshet, hopplöshet och frustration förknippat med upprepade 

misslyckanden eller bristande upplevd framgång (Hamid et al., 2013). 
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3. Metod 

Detta är en litteraturstudie skriven inom ämneslärarprogrammet vid Linköpings Universitet. För 

att strukturera utförandet av studien har stöd tagits av Forsberg och Wengström (2008). De har 

skrivit metodboken Att göra systematiska litteraturstudier som primärt riktar sig till 

sjuksköterskestudenter. Vi är dock av åsikten att boken innehåller kapitel som är applicerbara även 

för lärarstudenter då litteraturstudier ej är exklusivt för sjuksköterskestudenter. Boken innehåller 

även kapitel om andra metoder än just systematiska litteraturstudier. Vi har valt att utföra en 

metasyntes, vilket Forsberg och Wengström beskriver som ”en analys av resultaten från de 

inkluderade studierna” (2008, s. 157). Studierna väljs baserat på vilken relevans de har till 

forskningsfrågorna. Detta är skilt från en metaanalys, som jämför numeriska resultat från enskilda 

studier för att sedan presentera bland annat konfidensintervall. 

3.1 Litteratursökning 

Linköpings Universitetsbibliotek (LiU:s bibliotek) erbjuder söktjänsten UniSearch som drivs av 

EBSCO. UniSearch möjliggör sökningar bland flertal olika typer av publikationer så som 

rapporter, akademiska tidskrifter, konferensmaterial, bibliotekskatalogen etcetera. Söktjänsten 

valdes då den tillgodoser studiens behov att söka bland en stor mängd forskningslitteratur som 

finns i olika databaser. Dessutom användes funktionen att filtrera resultat efter huruvida de är 

kollegialt granskade (eng. Peer review). Detta krav ställdes för att grovt filtrera fram artiklar med 

en hög vetenskaplig standard. En funktion användes som möjliggör filtrering av resultat som inte 

finns direkt tillgängliga på LiU. Med denna funktion ges endast resultat som kan läsas online eller 

lånas ut vid något av LiU:s campusbibliotek. Sökningen kan även filtreras på publiceringsår, något 

som ej använts till denna studie då forskning inom området bedöms vara relevant oavsett 

publiceringsår. Detta på grund av att den historiska utvecklingen av begreppet självkänsla bedöms 

som liten, specifikt i åtanke på att James (1890) har samma fundamentala beskrivning av begreppet 

som Hoy (2014). 

3.1.1 Val av sökord 

Sökorden självbild, självförtroende och självtillit har ej sökts på för att finna så relevanta studier 

som möjligt för frågeställningarna. Istället har självkänsla varit den enda själv-termen som sökts 

på. Utöver detta har matematik varit ett sökord. Detta för att finna artiklar som handlar om 

matematisk självkänsla och ej endast om generell självkänsla. Utöver självkänsla och matematik 

har sökning skett på ångest. Ångest kan ha behandlats i relevant forskningslitteratur på grund av 

dess koppling till låg självkänsla (Kardiner & Linton, 1939). Mät valdes som sökord för att försöka 

hitta artiklar relevanta för den andra frågeställningen, hur författare av forskningslitteratur mäter 

matematisk självkänsla. 
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3.1.2 Val av sökspråk 

Det svenska språkets begränsade utbredning begränsar mängden forskningslitteratur skriven på 

svenska. I tabell 2 nedan visas de valda sökordens antal träffar då sökningen genomfördes på 

svenska.  

 

Tabell 2. Sammanställning av svenska sökord i litteraturstudien 

Sökord Antal träffar utan filter 
Antal träffar med filter 

”Kollegialt granskade” 

Antal träffar med filter 

”Kollegialt granskade” 

samt tillgängliga på LiU 

självkänsla*  3 157 17 7 

matematik*  16 642 395 213 

ångest*  3 758 96 52 

mät*  25 112 3433 871 

bedöm* 28 567 581 420 

* = Tillåter böjelser av sökorden, s-index indikerar svenska sökord 

 

I tabell 3 nedan användes kombinationer av sökord för att avgränsa resultaten. Där innebär 

“självkänsla* + matematik*” en sökning på artiklar som innehåller både självkänsla* och 

matematik*.  

 

Tabell 3. Sammanställning av svenska sökordskombinationer 

Kombinationer Antal träffar 
Kollegialt granskade och 

tillgängliga på LiU 

självkänsla* + matematik* 107 0 

självkänsla* + ångest* 147 0 

självkänsla* + mät* 192 0 

matematik* + ångest* 34 0 

ångest* + mät* 235 3 

självkänsla* + bedöm* 172 2 

+ = AND 

 

För att kunna utföra litteraturstudien behövs litteratur att studera. Tabell 3 ovan visar att svenska 

sökresultat har för få kollegialt granskade sökresultat för att kunna besvara våra frågeställningar. 

Vi har därför översatt våra valda sökord till engelska, ett språk som används i fler studier än 

svenska, se tabell 4 och 5. Engelska språkets större utbredning i forskningslitteraturen tydliggörs 
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i tabell 6. För att öka tillförlitligheten på att översättningarna är korrekta har flera olika 

översättningsverktyg använts, både fysiska och digitala. 

I tabell 4 respektive 5 visas Norstedts svensk-engelska- samt Norstedts engelska-svenska 

översättningar (Berglund, 2010; Wiman, 2010): 

 

Tabell 4: Från svenska till engelska (Berglund, 2010) 

Svenska Engelska 

Självkänsla Self-esteem 

Självbild Self-image 

Självförtroende 
Self-confidence 

Self-reliance 

Självtillit Se självförtroende 

 

Det relevanta från Berglund (2010) är att självkänsla endast översätts som self-esteem. Det vore 

rimligt att anta att detta är den enda översättningen från engelska till svenska som existerar. Så är 

dock ej fallet: 

 

Tabell 5: Från engelska till svenska (Wiman, 2010) 

Engelska Svenska 

Self-esteem Självkänsla 

Self-image Självbild 

Self-confidence 

Självförtroende 

Självtillit 

Självkänsla 

Self-Reliance 

Självförtroende 

Självtillit 

Självständighet 

 

I tabell 5 tydliggörs att även self-confidence använts som en översättning till självkänsla. Egidius 

(2008) skriver att självkänsla är ett relaterat ord till, dock ej en direktöversättning av, self-

confidence. Egidius använder istället ordet self-esteem, likt Berglund (2010) och Wiman (2010), 
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som direktöversättning av självkänsla. Med detta som bakgrund har vi valt att använda self-esteem 

som enda översättning av självkänsla i våra sökningar. 

3.1.3 Inklusionskriterier 

Forskningslitteraturen som denna studie analyserat är kollegialt granskad för att hålla en hög 

vetenskaplig standard. Fokus på elever är ej relevant för studier som endast besvarade den första 

frågeställningen då definitionen av matematisk självkänsla ej enbart är relevant i elevsammanhang. 

Elevfokus är dock ett inklusionskriterie gällande andra frågeställningen. Individerna som 

artiklarna haft i fokus för andra frågeställningen gällande hur matematisk självkänsla mäts skall 

vara elever som gick i grundskolan upp till och med gymnasieskolan, alternativt motsvarande 

skolnivå utomlands.  

3.1.4 Exklusionskriterier 

I denna litteraturstudie exkluderades artiklar skrivna på andra språk än svenska, norska eller 

engelska. Det var inom dessa språk författarna upplevde sig kompetenta nog att granska studierna. 

3.1.5 Sökningsförfarande och urval 

Vid sökning i UniSearch skriver användaren sökord för att selektera de artiklar som innehåller 

sökorden i dess titel, sammanfattning eller nyckelord. För att hitta relevanta artiklar används flera 

sökord i kombination.  

Sökorden som valdes var self-esteem, mathematic, anxiety, angst, measure och assess samt ordens 

respektive böjningar. Resultaten där UniSearch använts för att söka efter enskilda ord på engelska 

visas i tabell 6. Sökningen skedde utan respektive med de filter författarna valt att använda för att 

avgränsa antalet artiklar. Värt att notera är att dubbletter förekommit i sökningen. Detta har flera 

anledningar, bland annat att vissa artiklar fanns i flera av de databaser som EBSCO söker igenom. 

Således var antalet artiklar de facto färre än vad som anges i tabell 6. Tabell 6 och 7 visar antal 

träffar i UniSearch. Filtrerad sökning dokumenterades från 2019-04-01 till 2019-04-05 samt 2019-

04-25. 

 

Tabell 6. Sammanställning av engelska sökord i litteraturstudien 

Sökord Antal träffar utan filter 
Antal träffar med filter 

”Kollegialt granskade” 

Antal träffar med filter 

”Kollegialt granskade” 

samt tillgängliga på 

LiU 

self-esteem* (1e) 395 017 230 376 190 643 

mathematic* (2e) 16 085 371 10 226 173 8 243 913 

anxiety* (3e) 1 811 785 1 119 149 957 266 
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angst* (4e) 487 600 349 158 298 488 

measur* (5e) 36 197 231 19 284 049 16 896 631 

assess* (6e) 23 518 390 13 047 847 11 546 793 

* = Tillåter böjelser av sökorden, e-index indikerar engelska sökord 

 

Tabell 6 ovan tydliggör att sökningen av enskilda sökord i UniSearch ger för många träffar för att 

effektivt kunna urskilja relevanta studier för frågeställningarna. I tabell 7 redovisas kombinationer 

av sökord som använts i UniSearch för att avgränsa resultaten. Indexeringen av sökord som 

tydliggörs i tabell 6 kommer även att användas i tabell 7. Exempelvis innebär “1e+2e” en sökning 

efter artiklar som innehåller både self-esteem* (1e) och mathematic* (2e). “1e+5e/6e" innebär en 

sökning efter artiklar innehållande både self-esteem* (1e) och measur* (5e) eller assess* (6e) då 

measure och assess kan anses ha samma innebörd i den kontext som de sökt i. Även anxiety (3e) 

och angst (4e) har i sökningar använts som synonymer (Oxford University Press, 2000-). 

 

UniSearch verkar ha placerat de relevantaste studierna för våra valda sökord och sökkriterier längst 

upp bland sökresultaten. Detta medförde att en sökkombination slutade att användas då 

sökresultaten ansågs börja bli irrelevanta för frågeställningarna. Vi har läst sammanfattningen på 

studier vars titel varit relevant för våra frågeställningar och varit samstämmiga med våra 

inklusions- och exklusionskriterier. Om en titel ansetts vara irrelevant för våra frågeställningar och 

ej varit samstämmig med våra inklusions- och exklusionskriterier har ej dess sammanfattning lästs. 

Sammanfattningar har lästs fram tills dess att ett tillräckligt stort underlag av relevanta artiklar har 

hittats för att kunna utföra denna litteraturstudie.  

 

Tabell 7. Sammanställning av engelska sökordskombinationer samt urval 

Kombinationer 
Antal träffar utan 
filter 

Antal träffar med 

filter ”Kollegialt 

granskade” samt 

tillgängliga på LiU 

Läst abstract/ 
sammanfattning 

Antal 
analyserade 
artiklar i 
resultatet 

1e+2e 6 234 2 954 43 8 

1e+3e/4e 41 778 23 162 7 0 

1e+5e/6e 137 340 77 927 F F 

1e+2e+3e/4e 707 390 14 1 

1e+2e+5e/6e 2 752 1 632 12 1 

1e+2e+3e/4e+5e/ 378 227 4 0 
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6e 

2e+3e/4e 22 224 12 181 1 0 

+ = AND, / = OR 

F = För många träffar 

 

Det uppmärksammades att mathematical* + self-esteem* i jämförelse med övriga 

sökkombinationer mer frekvent gav relevanta sökresultat. Utöver detta noterades att flera av 

sammanfattningarna som lästs hade self-esteem som nyckelord men att begreppet saknades i 

brödtexten. På grund av detta reviderades sökningarna till att kräva att begreppen explicit 

inkluderades antingen i titeln eller i brödtexten.  

3.2 Analysmetod  

I detta examensarbete har en begreppsanalys utförts. Begreppsanalys används för att öka 

förståelsen kring ett begrepp och precisera vad begreppet innebär. Forsberg och Wengström (2008) 

presenterar tre varianter av begreppsanalys: 

● Etymologisk analys 

● Semantisk analys 

● Diskriminationsanalys 

Den etymologiska analysen utgår ifrån en historisk tillbakablick för att undersöka hur 

användningen av ord skapats och utvecklats. En semantisk analys granskar ords språkliga 

betydelse. En diskriminationsanalys utförs om det råder oenighet kring begreppets betydelse. 

Diskriminationsanalysen tydliggör att begrepp kommer att jämföras för att kunna analyseras och 

tolkas (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Vi övervägde först att utföra en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie innebär 

bland annat att det finns ett krav på tillräckligt stort underlag av tidigare studier som behandlat 

området (Forsberg & Wengström, 2008). Det finns även ett par andra kriterier som behöver vara 

uppfyllda för att en studie skall kunna klassas som en systematisk litteraturstudie: 

● (En systematisk litteraturstudie skall ha) Välformulerade frågeställningar 

● (En systematisk litteraturstudie skall ha) Tydligt beskrivna urvalskriterier 

● Alla relevanta artiklar till litteraturstudiens frågeställningar inkluderas 

○ Dessa artiklar skall vara kvalitetsbedömda 

○ Artiklar som ej uppfyller den kvalitet som efterfrågas exkluderas 

● Metaanalys används för att jämföra resultaten i studierna 

Tabell 6 och 7 visar att det finns en stor mängd relevanta studier. På grund av detta finns ett par 

praktiska begränsningar som omöjliggjorde en systematisk litteraturstudie då antalet sökresultat 

var för högt för att kunna tillgodogöra sig och diskutera resultatet från samtliga relevanta studier 

inom vår studies tidsram. Ett alternativ till en systematisk litteraturstudie är en metasyntes. 
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Metasyntesen har sin premiss i att identifiera likheter och undersöka skillnader mellan ett mindre 

urval av studier. Studier väljs då baserat på dess relevans till frågeställningarna. Författarna som 

utför en metasyntes läser flera studier upprepade gånger för att kunna finna relevant information 

för författarnas valda frågeställningar. Studierna sorteras bland annat på deras möjlighet att besvara 

respektive frågeställning (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Med detta som bakgrund har examensarbetet utförts i form av en diskriminationsanalys genom att 

göra en metasyntes av forskningslitteratur. Sammanfattningen från 81 studier enl. tabell 7 har lästs 

för att sedan fastställa vilka som är relevanta för att besvara frågeställningarna. Av dessa 81 studier 

har tio studier bedömts vara tillräckligt relevanta för att presenteras i resultatet i enlighet med 

strukturen beskriven under rubriken “Struktur på resultatdelen” nedan. Studierna har sedan 

sorterats gällande huruvida de kan besvara första, andra eller båda frågeställningarna.  

3.3 Struktur på resultatdelen 

Då vi har flera frågeställningar övervägde vi två alternativ för hur resultatet skulle struktureras. 

Det första alternativet är att redogöra för en artikel i taget, det andra alternativet är istället att 

redogöra för en frågeställning i taget. Det första alternativet innebär att resultatet struktureras 1-2, 

1-2, 1-2. Med detta menas att båda frågeställningarna undersöks och redogörs för i varje studie 

separat. Det andra alternativet till presentationen av resultatet är 1-1-1, 2-2-2. Med detta alternativ 

presenteras först alla studiers resultat av första frågeställningen, för att sedan presentera alla 

studiers resultat av andra frågeställningen. Det första alternativet, en artikel i taget, skapar en röd 

tråd genom varje analyserad studie. Detta alternativ gör det dock omständligt att jämföra olika 

artiklars resultat till samma frågeställning.  Dessutom har flertalet studier endast kunnat bidra med 

resultat till en av frågeställningarna. Om första alternativet använts skulle dessa studier möjligen 

ses som ofullständiga, vilket ej är fallet. Studierna kan ha behövt definiera matematisk självkänsla 

men ej behövt mäta den; exempelvis Wilf (1990) som definierar matematisk självkänsla för att 

sedan ge förslag om hur den matematiska självkänslan kan förbättras.  

 

Presentationen av resultatet kommer därför att ske i enlighet med det andra alternativet, en 

frågeställning i taget. Detta är i enlighet med Forsberg och Wengström (2008) som anser att varje 

frågeställning skall stå som en egen rubrik. Vi är av åsikten att strukturen av det andra alternativet 

gynnat presentationen av resultatet. Denna struktur underlättar förhoppningsvis för en läsare som 

endast vill studera resultatet till en av frågeställningarna. 

3.3.1 Struktur på resultatdelen gällande första frågeställningen 

Det finns ingen mall som samtliga författare av forskningslitteratur använder sig av när de 

presenterar deras definition av matematisk självkänsla. På grund av detta har vi behövt vara 

flexibla i vår granskning av studierna. För att kunna presentera resultatet till första frågeställningen 

så likvärdigt som möjligt har vi därför skapat följande struktur att utgå ifrån: 
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1. Om författaren har definierat självkänsla presenteras denna definition 

2. Författarens definition av matematisk självkänsla presenteras 

a. Om författaren konkret definierat matematisk självkänsla presenteras denna 

b. Om författaren istället valt att beskriva sin syn på matematisk självkänsla 

exempelvis med hjälp av metaforer eller scenarion kommer en tolkning av dessa att 

göras för att fastställa författarens beskrivning av matematisk självkänsla 

3. Har författaren använt begreppet matematisk självkänsla utan att definiera begreppet 

noteras detta i tabell 9 som hittas i slutet av resultatet till första frågeställningen. 

Denna struktur skapades genom att “testköra” en studie (Fatah et al., 2016) för att se vad som 

behöver presenteras så att första forskningsfrågan kan besvaras, därefter se hur andra studiers 

struktur skilde sig från denna. 

3.3.2 Struktur på resultatdelen gällande andra frågeställningen 

Forskningslitteratur relevant för andra frågeställningen har olika fokus och egna unika 

frågeställningar. Studierna som valdes ut undersöker exempelvis kreativa egenskaper hos elever, 

öppna lärandemiljöer, matematikångest etcetera. Detta gör att matematisk självkänsla kan 

användas i olika kontext vilket gör att metoderna som använts för att mäta matematisk självkänsla 

i respektive studie kan variera. Då resultaten till den andra frågeställningen presenteras har vi tagit 

detta i beaktning och eftersträvat att använda följande struktur: 

1. Syfte med mätningen / Hypotes 

2. Antal undersökta elever 

3. Elevernas nationella tillhörighet och skolnivå / ålder 

4. Metod: påståendeformulär / Enkät / Intervju / Observation etcetera. 

a. Antal frågor/påståenden som ställts 

b. Svarsalternativ som förekommit 

5. Om beskrivet i studien även exempel av påstående / fråga som ställts 

a. Mejlkorrespondens har använts för att få tillgång till två studiers påståendeformulär 

(Boehnke, 2005; Phan & Ngu, 2018) 

Syftet till varje studie har inkluderats då en läsare av denna litteraturstudie kanske söker hur 

matematisk självkänsla påverkas i specifika sammanhang. Antal undersökta elever anser vi vara 

relevant för tillförlitligheten av varje studie. Nationell tillhörighet vill vi presentera då det möjligen 

kan finnas en kulturell variation som påverkar varje studies metod och struktur. Skolnivå / ålder 

anser vi vara relevant att presentera då elevers ålder är en av våra inklusionskriterier. Författare 

till de analyserade studierna har försökts att kontaktas via mejl om de ej uppgett vilka 

frågor/påståenden som ställts för att få tillgång till deras frågor/påståenden. 

3.4 Etiska aspekter 

Det krävs ett etiskt övervägande gällande urvalet av studier till en litteraturstudie (Forsberg & 

Wengström, 2008). För att undvika fusk och plagiat har vi laddat ned alla kollegialt granskade 
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artiklar som använts i denna litteraturstudie. Dessa är redogjorda i bilaga 1, vilka författarna har 

tillgång till minst 2029. Detta i enlighet med Forsberg och Wengström som anser att det är 

värdefullt att kunna redovisa och arkivera de studier som analyserats i minst 10 år. Vi har förlitat 

oss på att Google Drive, en molntjänst som Alphabet Inc. tillhandahåller, kommer att existera fram 

tills dess. Utöver detta har finns länkar till samtliga studier som blivit analyserade i referenslistan. 

 

Matematisk självkänsla är inte ett väletablerat ord med en entydig definition i forskningen (Fisher 

& Kusumah, 2018). Vi har därför försökt att vara förutsättningslösa när vi sökt att besvara den 

första frågeställningen. För att reducera bias har vi i tabell 7 ej endast presenterat hur många studier 

som vi analyserat utan även hur många sammanfattningar/abstract vi läst. Artiklar som vi enbart 

läst sammanfattningen på beror på de lästa sammanfattningarnas avsaknad av relevans för våra 

frågeställningar, ej huruvida de har en slutsats som är samstämmig med våra egna förutfattade 

meningar. Vi är av åsikten att denna transparens ökar trovärdigheten av denna studie. 
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4. Resultat 

Två av studierna har kunnat bidra till att besvara båda frågeställningarna. Vilka studier som 

bidragit till att besvara respektive frågeställning redovisas i bilaga 1. Varje stycke i resultatet är en 

analys av en specifik studie 

4.1 Definitionen av begreppet matematisk självkänsla 

De fem artiklar som besvarat första frågeställningen gällande hur matematisk självkänsla 

definieras i forskningslitteraturen presenteras i bokstavsordning baserat på efternamn. Studiernas 

resultat gällande första frågeställningen sammanfattas i tabell 8. 

 

Çetinkaya (2017) skriver att självkänsla är resultatet av en utvärdering av skillnaden mellan 

individens självbild och dess ideala bild av sig själv. Çetinkaya tydliggör att utfallet av 

utvärderingen beror på sammanhang, exempelvis i en akademisk kontext är utvärderingen 

beroende på ämne och disciplin. Den domänspecifika självkänslan påverkas enligt författaren av 

interaktioner med omgivningen, specifikt gällande återkoppling vid framgång. Çetinkaya (2017) 

applicerar domänspecifik självkänsla till matematik i sin femte frågeställning som lyder “För 

grundskoleelever i fjärdeklass, finns det en signifikant korrelation mellan framgång under 

matematiklektioner och matematisk självuppfattning samt självkänsla i klassrummet?” (s. 971). 

Çetinkaya ger flera exempel på scenarion som hen korrelerar med domänspecifik självkänsla i 

matematik: 

• Elevens kapacitet att klara matematikuppgifter 

• Elevens kapacitet att lära sig abstrakta koncept såsom tid 

• Elevens taluppfattningsförmåga 

• Tiden det tar för eleven med räkneoperationer 

• Elevens intresse och ihärdighet med matematikuppgifter      

(s. 104–1052) 

Çetinkaya tolkas beskriva matematisk självkänsla som en personlig utvärdering av flera faktorer 

inom matematik; kompetens, kapacitet att utvecklas, jämförelse med andra samt intresse. 

 

Fatah et al. (2016) grundar sin definition av självkänsla på Branden (2003) och Mruk:s (2006) 

analyser av Coopersmith (19673). Enligt Branden (2003) beskriver Coopersmith självkänsla som 

en konstant föränderlig utvärdering av sig själv. Denna utvärdering utgår ifrån om individen ser 

sig själv som kapabel, användbar, framgångsrik och värdig. Coopersmith delar upp självkänsla i 

fyra komponenter som Fatah et al. återger på följande vis: 

1. Kompetens. Ens kapacitet att nå självuppsatta mål. 

                                                
1 Vår översättning 
2 Vår översättning 
3 Vi har ej lyckats få tillgång till Coopersmiths bok. Han blir däremot direktciterad i Branden och Mruk. 
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2. Betydelse. Hur mottaglig en person är gällande att acceptera andras syn på sig själv 

3. Dygd. En individs medgörlighet till att följa samhällsnormen. 

4. Makt. Hur mycket inflytande en individ har över andra. 

Utifrån dessa komponenter definierar Fatah et al. (2016) matematisk självkänsla som en personlig 

utvärdering av individens kompetens, erfarenhet, förmågor och påverkan från andra inom 

matematik. Författarna fördjupar ej dessa komponenters innebörd. Den fjärde punkten “Makt” 

verkar ha förbisetts då författarna definierade matematisk självkänsla.  

 

Kartikasari och Widjajanti (2017) beskriver att självkänsla är en personlig värdering av ens egna 

förmågor. Författarna nämner inte uttryckligen begreppet matematisk självkänsla utan beskriver 

självkänsla i en matematisk kontext. Författarna beskriver att självkänsla är relaterat till elevernas 

attityd till matematik och utvecklar resonemanget med att elevens attityd till matematik är en 

indikator till elevers förtroende för att lära sig matematik. Författarna tydliggör dock ej hur 

förtroende för att lära sig matematik skiljer sig från matematisk självkänsla. 

 

Phan och Ngu (2018) beskriver självkänsla som en persons relativt stabila värdering av sig själv. 

Författarna delar upp självkänsla i två kategorier - global självkänsla och domänspecifik 

självkänsla. Den globala självkänslan är den komponent som är relevant för depression, ångest, 

motivation och en allmän tillfredsställelse i sitt liv medan den domänspecifika självkänslan beror 

på kontext. Domänspecifik självkänsla beskriver författarna som en värdering av sig själv gällande 

ett specifikt område eller förmåga, exempelvis “Jag är rätt bra på matematik” (Phan & Ngu, 2018, 

s. 534). Om en elev har svarat positivt till detta påstående påstår författarna att eleven har hög 

matematisk självkänsla. Matematisk självkänsla benämns i studien som “domänspecifik 

självkänsla inom matematikinlärning” (Phan & Ngu, 2018, s. 535). 

 

Wilf (1990) beskriver matematisk självkänsla med hjälp av tre scenarier. I dessa scenarier sätts 

läsaren in i olika andrapersonsperspektiv:  

1. Andra elever i klassen har lätt att förstå en för dig abstrakt matematikuppgift. Du känner 

inte att du kan bidra med användbar förståelse för att lösa uppgiften.  

2. Du sitter på ett möte där en självsäker kollega har en presentation om ett nytt matematiskt 

teorem och du blir tveksam på om du någonsin kommer att producera något sådant själv. 

3. Även om du tycker om matematik tvekar du på om du ska fortsätta med ämnet på högskolan 

då du är tveksam på om du har “det rätta virket”  

(Wilf, 1990). 

Wilf tolkas beskriva låg matematisk självkänsla som en jämförelse mellan individens kompetens 

inom matematik och andra jämbördiga människors kompetens inom matematik där individens 

kompetens subjektivt ses som otillräcklig. 

                                                
4Vår översättning 
5Vår översättning 
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4.1.1 Sammanfattning av resultat till första frågeställningen 

Vissa studier som vi analyserat har haft en tydlig definition av matematisk självkänsla. Andra 

studier har vi behövt tolka för att urskilja vad deras definition av matematisk självkänsla är. En 

majoritet av de studier som vi analyserat utgår ifrån individens uppfattning om hens kompetens 

inom matematik. Vissa studier tar även upp kompetens i relation till andra, eller hur stort värde 

individen lägger vid sin matematiska kunskap. 

 

Studierna presenterade i tabell 8 är en sammanställning av de fem studier som besvarat första 

frågeställningen. I tabellen redovisas vardera studies definition av matematisk självkänsla. 

 

Tabell 8: Sammanställning av analyserade studier som har definierat matematisk självkänsla 

Författare År Definition 

Çetinkaya 2017 

Personlig utvärdering av flera faktorer inom matematik; 

kompetens, kapacitet att utvecklas, jämförelse med andra 

samt intresse. 

Fatah, Suryadi, 

Sabandar & Turmudi 
2016 

Personlig utvärdering av individens kompetens, 

erfarenhet, förmågor och påverkan från andra inom 

matematik. 

Kartikasari & 

Widjajanti 
2017 Förtroende för att lära sig matematik. 

Phan & Ngu 2018 
Värdering av sig själv gällande matematik, exempelvis 

“Jag är rätt bra på matematik” 

Wilf 1990 

Jämförelse mellan individens kompetens inom matematik 

och andra jämbördiga människors kompetens inom 

matematik 

 

4.1.2 Studier som ej definierat matematisk självkänsla 

Studierna presenterade i tabell 9 har använt sig av begreppet matematisk självkänsla men med 

otydlig eller obefintlig definition. Studierna i tabellen har därför endast används för att besvara 

den andra frågeställningen. 
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Tabell 9: Sammanställning av lästa studier som har otillräcklig/obefintlig definition av matematisk 

självkänsla 

Författare År Anledning 

Boehnke 2005 
Saknar definition av matematisk självkänsla men nämner 

global och domänspecifik självkänsla. 

Chionh & Fraser 2009 
Använder självkänsla som ett etablerat begrepp, 

definierar ej matematisk självkänsla. 

Grocott & Hunter 2009 

Författarna påstår att matematisk självkänsla är en 

variant av domänspecifik självkänsla, definition av 

domänspecifik självkänsla saknas. 

Hunter, Platow, 

Howard & Stringer 
1996 

Författarna mäter domänspecifik självkänsla i matematik 

utan att definiera vad domänspecifik självkänsla är. 

Tran 2012 
Diskuterar generell självkänsla i inledningen för att sedan 

mäta matematisk självkänsla. 

4.2 Hur elevers matematiska självkänsla mäts 

De sju artiklar som besvarat andra frågeställningen gällande hur matematisk självkänsla mäts i 

forskningslitteraturen presenteras i bokstavsordning baserat på efternamn. Studiernas resultat 

gällande andra frågeställningen sammanfattas i tabell 10. 

 

Boehnke (2005) studerade bland annat vad elevers matematiska självkänsla har för korrelation till 

matematisk prestation. Han undersökte 1665 14-åriga elever: 641 från Tyskland, 419 från Israel 

och 605 från Kanada. Eleverna svarade på ett påståendeformulär (bilaga 4) med tillhörande 

Likertskala som hade fyra nivåer. En likertskala används för att bedöma instämmande till ett 

påstående (Likert, 1932). Boehnke:s svarsalternativ gick från “helt sant” till “inte alls sant”. 

Boehnke använde sig av Westbury och Travers (1990) nio påståenden vars syfte är att mäta och 

analysera matematisk självkänsla. Boehnke ger ett exempel på ett påstående i sin artikel: “Oavsett 

hur mycket jag anstränger mig så kommer jag aldrig att vara duktig på matematik” (Boehnke, 

2005, s. 2316). Påståendet som Boehnke använder i sin artikel som exempel finns ej i det faktiska 

påståendeformuläret (som eleverna fått besvara), utan verkar vara en omskrivning utav ett av de 

nio använda påståendena ”Oavsett hur mycket jag försöker så gör jag inte bra ifrån mig i 

matematik” (bilaga 4, påstående 97). 

                                                
6 Vår översättning 
7 Vår översättning 
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Chionh och Fraser (2009) undersökte faktorer som påverkar klassrumsmiljön i matematik- och 

geografiämnet. De studerade bland annat elevernas gemenskap, självkänsla och attityder. De 

undersökta var 2310 15-åriga singaporianska elever som gick i landets motsvarighet till svenska 

gymnasieskolan. Chionh och Fraser utvecklade 20 egna påståenden som eleverna skulle svara på 

med tillhörande Likertskala som hade fem nivåer. Skalan gick från “Instämmer inte alls” till 

“Instämmer fullständigt”. Författarna gav ett exempel på ett påstående som ställts: “Jag upplever 

en känsla av värdelöshet på min geografi- (matematik) lektion” (Chionh & Fraser, 2009, s. 338). 

 

Fatah et al. (2016) studerade hur en “Open-ended approach”, alltså okonventionella 

matematikuppgifter som ej har ett entydigt svar, påverkar elevers kreativitet och matematiska 

självkänsla. Författarna undersökte en ej angiven mängd indonesiska elever i gymnasieåldern. För 

att undersöka elevernas matematiska självkänsla använde författarna en enkät. Enkätens frågor var 

uppdelade i enlighet med Reyna (2000) som har separerat mätningen av matematisk självkänsla i 

fem komponenter:  

1. Matematisk förmåga 

2. Matematisk erfarenhet 

3. Attityd mot matematik 

4. Andra människors påverkan 

5. Självmotivation      

        (Fatah et al., 2016, s. 129) 

Andra människors påverkan tolkas från enkätens påståenden som bland annat bekräftelse från 

andra angående individens matematiska kompetens. Självmotivation tolkas från enkätens 

påståenden som en inre drivkraft till att vilja lösa matematiska problem. Enkäten bestod av 30 

frågor med tillhörande Likertskala utan att specificera antal nivåer. Fatah et al. (2016) gav ej 

exempel på någon fråga som ställts eleverna eller vilka svarsalternativ som fanns. Författarna har 

ej tydliggjort vilka av påståendena i Reyna:s påståendeformulär (2000) som använts eller vilka 

som selekterats bort. 

 

Grocott och Hunter (2009) utförde en studie för att undersöka vilka effekter utomhuspedagogik 

(undervisning utanför traditionella skolmiljöer) i form av segling har på individens självkänsla. 

Författarna utförde denna studie då de ansåg att tidigare forskning hade två huvudsakliga brister. 

1. Tidigare forskning hade bristfälliga mätmetoder för att mäta deltagarnas globala och 

domänspecifika självkänsla innan experimentet påbörjades.  

2. Tidigare studier har haft uppföljningar för snart inpå då experimentet genomförts. 

Två hypoteser ställdes: 

1. Deltagarna skulle uppleva en ökad global och domänspecifik självkänsla direkt efter en 

resa  

                                                
8 Vår översättning 
9 Vår översättning 
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2. Denna ökning av upplevd global och domänspecifik självkänsla skulle vara långvarig 

Studien bestod av 193 nyzeeländska praktikanter i åldersgruppen 15-18 som deltog vid fem olika 

seglatser. Eleverna utvärderades genom en Likertskala med åtta nivåer som gick från “definitivt 

falskt” till “definitivt sant”. Påståendeformuläret bestod av 136 frågor där uppskattningsvis hälften 

formulerats negativt, exempelvis “jag är dålig på…”. För att undersöka den domänspecifika 

självkänslan inom matematik ställdes exempelvis påståendet “Jag finner många matematiska 

problem intressanta och utmanande” (Grocott & Hunter, 2009, s. 45010). 

 

Hunter, Platow, Howard och Stringer (1996) studerade hur en individs grupptillhörighet påverkade 

den domänspecifika självkänslan, i en artikel som bland annat undersökte matematisk självkänsla. 

Studien bestod utav 271 stycken 16-åriga skolelever från Nordirland. Eleverna fick besvara totalt 

136 frågor inom olika domänspecifika självkänsloområden genom en Likertskala med 8 nivåer 

som gick från “definitivt falskt” till “definitivt sant” varav tio till tolv behandlade vardera 

domänspecifik självkänsla, däribland den matematiska självkänslan. Detta påståendeformulär är 

samma som användes av Grocott och Hunter (2009). Ett exempel på ett ställt påstående är “Jag 

har god matematisk kompetens / resonemangsförmåga” (Hunter et al., 1996, s. 63711). 

 

Phan och Ngu (2018) studerade hur elevers generella och domänspecifika självkänsla påverkade 

elevens relation med dess lärare och skolkamrater, samt hur självkänslan påverkade deras 

motivation. Författarna ställde fyra huvudsakliga hypoteser: 

1. Aktiv lärandeprocess är en källa till utvecklingen av global och domänspecifik självkänsla 

2. Domänspecifik självkänsla påverkar människors motivation 

3. Hög motivation inom ett område ger högre studieresultat 

4. Relationen mellan individen och dess kollegor och lärare påverkar studieresultat 

Författarna studerade 283 australiensiska elever i gymnasieåldern. För att undersöka den andra 

hypotesen använde författarna ett påståendeformulär som hade en Likertskala med sju nivåer. 

Skalan gick från “Instämmer inte alls” till “Instämmer fullständigt”. Författarna använde sig av 

Marsh (1992) sju påståenden gällande domänspecifik självkänsla i matematik i 

påståendeformuläret. Phan och Ngu (2018, s. 5912) ger i artikeln två exempel på påståenden som 

använts i påståendeformuläret: 

1. Jag känner mig förtrogen med mina förmågor inom matematik 

2. Jag är en av de bästa studenterna i min matematikklass 

Övriga påståenden finns tillgängliga i bilaga 3. 

 

Tran (2012) undersökte hypotesen att elevers uppfattning om klassrumsmiljön kan vara en markör 

för elevernas attityd till- och självkänsla i matematik. Tran beskriver klassrumsmiljö som 

relationer mellan elever sinsemellan samt lärare och undervisningsmetoder. Hen undersökte 487 

                                                
10 Vår översättning 
11 Vår översättning 
12 Vår översättning 
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vietnamesiska elever i landets motsvarighet till svenska högstadiet. Författaren utvecklade ett eget 

påståendeformulär för att mäta elevernas matematiska självkänsla med tillhörande Likertskala som 

hade fem nivåer, från “Håller inte alls med” till “Håller fullständigt med”. Påståendeformuläret 

delades upp i två underkategorier: 

1. 10 påståenden om självkänsla inom akademisk förmåga  

a. Ett exempel på påstående inom denna kategori: “Jag är inte bra på att lära mig 

matematik (-)” (Tran, 2012, s. 4113) 

2. 11 påståenden om självkänsla i en social kontext  

a. Ett exempel på påstående inom denna kategori: “Jag tycker inte om att studera 

matematik med min vän (-)” (Tran, 2012, s. 4214) 

Båda ovanstående påståenden är formulerade negativt, vilket tydliggjorts med symbolen (-). Tran 

publicerade alla ställda påståenden i påståendeformuläret, se bilaga 2. Påstående 8 i första 

kategorin och påstående 6 i andra kategorin försummades i Tran:s resultat då de hade lägst 

korrelation till den totala uppmätta matematiska självkänslan inom respektive underkategori. 

Ungefär två tredjedelar av frågorna formulerades positivt medan en tredjedel formulerades 

negativt. 

4.2.1 Sammanfattning av resultat till andra frågeställningen 

Samtliga studier som vi analyserat har använt sig av en Likertskala med olika antal nivåer. 

Samtliga studier har mätt individens uppfattade kompetens inom matematik som en komponent av 

matematisk självkänsla. Vissa studier har även ytterligare komponenter, såsom kompetens inom 

matematik i relation till andra och tidigare erfarenheter inom matematik. 

 

Studierna presenterade i tabell 10 är en sammanställning av de sju studier som besvarat andra 

frågeställningen. I tabellen redovisas vardera studies definition av matematisk självkänsla. 

 

Tabell 10: Sammanställning av analyserade studier som har definierat matematisk självkänsla 

Författare År 
Ålder 
(skolnivå) 

Elevers 
nations-
tillhörighet 

Nivåer på 
Likertskala 

Exempelpåstående 

Boehnke 2005 14 

Israel, 

Kanada & 

Tyskland 

4 

”Oavsett hur mycket jag 

anstränger mig så kommer jag 

aldrig att vara duktig på 

matematik” (Boehnke, 2005, s. 

23115) 
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Chionh & 
Fraser 

2009 15 Singapore 5 

“Jag upplever en känsla av 

värdelöshet på min geografi- 

(matematik) lektion” (Chionh & 

Fraser, 2009, s. 3316) 

Fatah, 
Suryadi, 

Sabandar 
& Turmudi 

2016 
Gymnasie-

skolan 
Indonesien - - 

Grocott & 

Hunter 
2009 15–18 Nya Zeeland 8 

“Jag finner många matematiska 

problem intressanta och 

utmanande” (Grocott & Hunter, 

2009, s. 45017). 

Hunter, 

Platow, 

Howard & 

Stringer 

1996 16 Nordirland 8 

“Jag har god matematisk 

kompetens / 

resonemangsförmåga” (Hunter 

et al., 1996, s. 63718). 

Phan & 

Ngu 
2018 

Gymnasie-

skolan 
Australien 7 

”Jag känner mig förtrogen med 

mina förmågor inom matematik” 

(Phan & Ngu, 2018, s. 5919) 

Tran 2012 Årskurs 9 Vietnam 5 
“Jag är inte bra på att lära mig 

matematik” (Tran, 2012, s. 4120) 
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5. Diskussion och slutsatser 
I metoddiskussionen analyseras huruvida det finns möjliga förbättringar om denna studie skulle 

replikeras. I resultatdiskussionen presenteras tolkningar och analyser av resultatet från de 

studerade artiklarna. Endast två studier har kunnat besvara båda frågeställningarna (Fatah et al., 

2016; Phan & Ngu, 2018). Detta resulterar i att dessa två studier tar mer plats än övriga studier i 

diskussionen.  

5.1 Metoddiskussion 

Vi har efter läsning av flertalet artiklar uppmärksammat att vårt vokabulär inom området som 

studerats har förbättrats avsevärt, framförallt tack vare upptäckten av begreppen domänspecifik- 

och global självkänsla. En konsekvens av detta är att vissa studier ej har kunnat identifieras och 

inkluderats med hjälp av de valda sökorden då studierna istället använt ej tidigare kända 

synonymer till matematisk självkänsla. 

 

Valet gjordes att endast söka efter artiklar som använt begreppet self-esteem trots self-confidence 

ibland användes som översättning till självkänsla (se Wiman, 2010, tabell 5). Motivet för detta var 

att undvika irrelevanta artiklar som fokuserade på självförtroende och ej självkänsla. På grund av 

detta val kan ett bortfall av relevanta artiklar ha skett.  

 

Tidsbegränsing har varit en faktor vid utförandet av denna litteraturstudie. Som det framkommer 

i tabell 7 finns det tusentals studier som kan vara relevanta för våra frågeställningar. Att konsumera 

alla dessa var ej möjligt inom vår tidsram. Sammanfattningar har lästs tills dess vi ansett oss vara 

nöjda med antalet analyserade studier för att kunna besvara våra frågeställningar. 

 

En annan potentiell felkälla uppmärksammades då forskningslitteraturen lästes. Domain-specific 

self-concept (sv. domänspecifik självuppfattning) har ibland använts synonymt med domain-

specific self-esteem (sv. domänspecifik självkänsla), vilket kan ha lett till ytterligare bortfall i 

litteratursökningen. Att använda dessa begrepp som synonymer är dock ej något alla författare gör. 

Enligt Hoy (2014) är självuppfattning ett separat begrepp från självkänsla, medan Phan och Ngu 

(2018) skriver att domänspecifik självuppfattning är utbytbart med domänspecifik självkänsla. 

 

Dessa ovanstående begrepp (domain-specific self-concept, self-confidence) kan vara användbara 

vid litteratursökningen i en framtida replikationsstudie. Studier som använt dessa begrepp kan vara 

relevanta för våra frågeställningar. Vi är dock av åsikten att våra valda sökord (samt kombinationer 

av sökord) har gjort vår sökning av studier effektiv. Detta med hänseende på att relativt många 

relevanta studier funnits med den valda sökmetoden (10 analyserade studier av 81 lästa 

sammanfattningar). De studier som analyserats anser vi vara av en tillräcklig kvantitet för att 

besvara våra frågeställningar.  
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Det finns en korrelation mellan låg självkänsla och ångest (Kardiner & Linton, 1939). Vi antog 

därför att flera relevanta studier skulle hittas genom att använda ångest som sökord. Med dessa 

sökningar var målet att hitta studier om matematisk självkänsla och hur det påverkar 

matematikångest. Några sådana studier hittades ej med de valda sökmetoderna och -orden. Vi är 

dock fortfarande av uppfattningen av att sådan forskning skulle vara relevant för en replikation av 

denna litteraturstudie. 

5.2 Resultatdiskussion av första frågeställningen 

Vi har ej kunnat urskilja en samstämmighet inom litteraturen som använts för att besvara första 

frågeställningen. Matematisk självkänsla tolkas definieras som hur tillfreds en individ är med sin 

kompetens inom matematik. Matematisk självkänsla består av flera komponenter. Kompetens har 

varit den mest frekventa komponenten i den forskningslitteratur som analyserats gällande den 

första frågeställningen. Individers uppfattning om sin kompetens inom matematik har ofta varit 

centralt i de olika studiernas definition av matematisk självkänsla. En del författare (Çetinkaya, 

2017; Fatah et al., 2016; Wilf, 1990) har utvecklat sin definition av matematisk självkänsla och 

lagt till ytterligare komponenter. Wilf (1990) fokuserar huvudsakligen på kompetens i relation till 

andra medan Fatah et al. (2016) har ett annat perspektiv som bland annat inkluderar komponenten 

tidigare erfarenheter och dess betydelse för individen. Çetinkaya (2017) nämner även individens 

subjektiva åsikt om sin kapacitet att utveckla sin matematiska kunskap. 

 

Baserat på våra tolkningar av studier analyserade i enlighet med första frågeställningen (Çetinkaya, 

2017; Fatah et al., 2016; Kartikasari & Widjanti, 2017; Phan & Ngu, 2018; Wilf, 1990) har vi 

kommit fram till följande resultat till första frågeställningen: Matematisk självkänsla, även kallad 

domänspecifik självkänsla inom matematik, består av flera komponenter:  

1. Matematisk kompetens 

Till vilken grad en individ bedömer sig kapabel att arbeta med matematik 

2. Matematisk kompetens i relation till andra 

Hur kapabel är individen att arbeta med matematik jämfört med andra, oftast 

klasskamrater 

3. Erfarenhet inom matematik och dess betydelse för individen 

En individs framgångar, motgångar och hur stor emotionell vikt individen sätter vid dessa 

 

Den största skillnaden som vi uppmärksammat mellan generell självkänsla och matematisk 

självkänsla är att majoriteten av de analyserade studierna förknippar matematisk självkänsla med 

kompetens inom ämnet. Generell självkänsla som granskats i bakgrunden handlar inte främst om 

kompetens utan istället om en värdering av sig själv som individ. Hoy (2014) skriver att om man 

ser på sig själv och är nöjd med den som man är, så är man är tillfredsställd. Jämförs detta med 

exempelvis Phan och Ngu:s (2018) definition av matematisk självkänsla, som enligt författarna är 

en värdering av sin matematiska kompetens, så ser man tydliga paralleller till generell självkänsla. 
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Detta är föga förvånande då matematisk självkänsla är ett underbegrepp till domänspecifik 

självkänsla som i sin tur är ett underbegrepp till självkänsla. 

 

När Fatah et al. (2016) definierade sin tolkning av matematisk självkänsla tog de stöd av 

Coopersmith (Mruk, 2006). Coopersmith (1967) beskrev självkänslokomponenten virtue, i denna 

studie översatt till dygd, på följande vis: “Dygd… Hur älskad och accepterad de är av andra” (s. 

11121). Coopersmiths beskrev significance, i denna studie översatt till betydelse, såhär: 

“Betydelse… Hur bra de möter etiska och religiösa normer” (s. 11122). Av detta gjorde Fatah et al. 

(2016) denna tolkning: “Dygd, som betyder viljan att följa samhällens normer” (s. 1123) samt 

“Betydelse, som betyder en acceptans till följd av någon annans omdöme” (s. 1124). När man 

jämför Coopersmith och Fatah et al. verkar det som att Fatah et al. bytt plats på begreppen samt 

gjort frikostiga tolkningar. Med detta vill vi mena att Fatah et al. (2016) verkar ha kopplat 

Coopersmiths (Mruk, 2006) definition av ”betydelse” till begreppet ”dygd” och vice-versa. Dessa 

tolkningar kan ha berott på att Fatah et al. ville kontextualisera komponenterna till skolvärlden, 

dock var detta ej något författarna poängterade.  

 

Hoy (2014) beskriver att självkänslan påverkas av den kultur individen befinner sig i. Vi är därför 

av uppfattningen att ”kompetens inom matematik i relation till andra” möjligtvis kan kompletteras 

med ”[…] och till samhällsnormer”. Även Fatah et al.:s (2016) komponent till matematisk 

självkänsla ”dygd” grundar sig i viljan att följa samhällets normer. I svenska skolan 

kontextualiseras detta till hur eleven ställer sig till de förväntningar som ställs i form av 

kunskapskraven i läroplanen (Skolverket, 2018). Med detta som bakgrund borde en elevs 

matematiska självkänsla påverkas av om eleven är nöjd med sitt betyg i matematik. Då Fatah et 

al. (2016) var den enda studerade artikeln som nämnt samhällsnormer i sin definition av 

matematisk självkänsla anser vi dock ej att det finns tillräckligt stort underlag för att komplettera 

”kompetens inom matematik i relation till andra” med ”[…] och till samhällsnormer”. 

5.3 Resultatdiskussion av andra frågeställningen 

Fokuset i diskussionen kring den andra frågeställningen är framförallt på de påståenden som 

använts i några av författarnas påståendeformulär. Då flertalet studier ej presenterat mer än fåtal 

påståenden som författarna använt kan dessa ej utförligt analyseras. Avslutningsvis presenteras 

implikationer för lärare och varför det är viktigt för en lärare att kunna identifiera elevers 

matematiska självkänsla.  
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När forskningslitteraturen granskats har det visats att olika författare använder olika påståenden i 

sina instrument för att mäta den matematiska självkänslan, dock har samtliga använt någon form 

av Likertskala. Som en konsekvens av detta kan det framkomma olikheter i uppmätt matematisk 

självkänsla baserat på hur frågorna är vinklade (Wakita, Ueshima & Noguchi, 2012). 

Påståendeformulär från Chionh och Fraser (2009) saknas och således kunde deras formuleringar 

inte utvärderas. Grocott och Hunter (2009) vinklade medvetet hälften av frågorna positivt och den 

andra hälften negativt, vilket de menade på skulle minska bias. Hunter et al. (1996) använde sig 

av samma påståendeformulär som Grocott och Hunter (2009). Hunter et al. (1996) beskrev dock 

ej varför hälften av påståendena var positiva och hälften negativa. Phan och Ngu (2018), Tran 

(2012) och Fatah et al. (2016) använder en övervägande mängd positiva frågor. Denna 

överrepresentation av positiva svar anser Wakita, Ueshima och Noguchi (2012) kan orsaka att fler 

deltagare i studien svarar instämmande. Elever som utsätts för positivt riktade påståenden kommer 

således att visa sig ha högre matematisk självkänsla än om de tilldelats en jämnare fördelning av 

påståenden. 
 

Boehnke beskriver att de nio påståenden han använt för att mäta matematisk självkänsla var tagna 

från Westbury och Travers (1990), se bilaga 4. Vi kunde dock ej finna något påståendeformulär 

om självkänsla i artikeln av Westbury och Travers. Via mejlkorrespondens med Boehnke har vi 

fått tillgång till övriga sju påståenden. Även om Boehnke ej definierat matematisk självkänsla är 

vi av åsikten att de övriga frågorna mäter samma aspekter som de två exempelpåståenden som var 

givna i originalartikeln. Boehnke har dock i sin artikel ej definierat matematisk självkänsla, så 

validiteten är svår att avgöra. Med validitet menas till vilken grad man mäter det man avser att 

mäta. 

 

Fatah et al. (2016) använde sig av Reyna (2000) för att ta fram sitt påståendeformulär. Vi är 

ifrågasättande till relevansen av vissa av Reyna:s påståenden ifrån formuläret och hur de korrelerar 

till hög eller låg matematisk självkänsla. Som tidigare nämnts tydliggjorde ej Fatah et al. vilka 

påståenden som använts i deras formulär. Till följd av detta vill vi lyfta fram några av de 

påståenden Reyna (2000) har i sitt påståendeformulär som vi anser har låg validitet. 

1. “Jag studerar avancerad matematik på grund av mina vänner.” (s. 14025) 

Påståendeformuleringen gör Likertskalan otydlig. Om eleven studerar matematik enbart på 

grund av sina vänner skulle den möjligen kunna vara relevant. Det är dock ej så påståendet 

är formulerat. Frågan är alltför tolkningsbar för att man ska kunna dra några slutsatser om 

elevens matematiska självkänsla. 

2. “Jag känner många studenter som har klarat högskoleprogram I matematik” (s. 14026) 

Vi anser att det finns flera otydligheter i detta påstående. Hur väl ska man känna en student 

för att det skall vara relevant för detta påstående? Om människorna man känner “bara” läst 

en kandidat i matematik, skall man då svara “håller inte alls med”? På vilket sätt är det 
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överhuvudtaget relevant om man känner människor som studerat matematik i högre 

instans?  

3. “Jag skulle hellre gå en kurs i algebra än en kurs i historia” (s. 13927) 

Att jämföra med ett annat ämne gör Likertskalan beroende av elevens intresse för det andra 

ämnet. Om en elev exempelvis uppskattar båda ämnena (eller ogillar båda ämnena) 

begränsas validiteten. 

Vi är av åsikten att Fatah et al. (2016) borde ha tydliggjort vilka påståenden från Reyna (2000) 

som de använde i sitt formulär. Det är även otydligt om Reyna användes som inspiration för att 

skapa egna påståenden eller huruvida påståendena som använts är tagna direkt från Reyna. Till 

följd av denna avsaknad av information vill vi mena på att deras instruments validitet försvagades. 

Vi har försökt kontakta Fatah utan framgång för att ta reda på vilka påståenden som använts i deras 

studie. 

 

Phan och Ngu (2018) fokuserade på kompetens inom matematik i sitt påståendeformulär, se bilaga 

3. Detta överensstämmer med deras, om än kortfattade, definition av domänspecifik självkänsla i 

matematik som grundar sig i en personlig värdering av sig själv gällande matematik. Phan och 

Ngu:s påståenden är samstämmiga med deras definition av matematisk självkänsla, dock skulle 

författarnas definition kunna revideras. Det vore fördelaktigt att bland annat inkludera ”kompetens 

inom matematik i relation till andra” för att sedan även inkludera påståenden som mäter detta. Vi 

är av åsikten att endast mäta elevens uppfattning om sin kompetens ej ger en fullständig bild av 

elevens matematiska självkänsla. 

 

Tran (2012) har utöver påståenden kring elevens kompetens inom matematik även undersökt 

sociala interaktioner, se bilaga 2. Tran fokuserar på hur elevens syn på samarbete med andra elever 

och uppmuntran av andra elever och lärare. Detta fokus har ej förekommit i de övriga artiklarna 

som studerats i enlighet med andra frågeställningen men kan definitivt vara en lämplig 

mätningsmetod. Hur en elev ställer sig till andras kompetens inom matematik är som bland annat 

Wilf (1990) skriver en komponent till matematisk självkänsla. 

 

Det uppdagades att samtliga artiklar som besvarade andra frågeställningen använde sig av ett 

påståendeformulär med tillhörande Likertskala. Gällande något så abstrakt som matematisk 

självkänsla undrar vi huruvida det vore lämpligare att använda sig av observationer eller intervjuer 

för att mäta elevers matematiska självkänsla. Självkänslan påverkar individens beteende 

(Rosenberg et al., 1995) vilket är svårt att bedöma utan observationer eller intervjuer. 

 

Att som lärare kunna uppmärksamma elevers matematiska självkänsla som något separat från 

deras matematiska kompetens kan vara fördelaktigt i lärarens kommunikation med eleverna. 

Exempelvis kan en elev ha goda resultat men behöver mer bekräftelse för att acceptera att de är 
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kapabla inom matematik. Att kunna mäta matematisk självkänsla hos elever, och framförallt att 

mäta relevanta attribut som påverkar den matematiska självkänslan, anser vi vara viktigt för att 

kunna revidera sin undervisning. Att använda sig exempelvis av Tran:s (2012) påståendeformulär 

(bilaga 2) regelbundet för att identifiera elever vars matematiska självkänsla är låg kan vara 

användbart för lärarens planering. Lärarens planering kan möjliggöra att lektionerna ger tillfälle 

till att stärka elevernas matematiska självkänsla genom att exempelvis få eleverna att känna sig 

kompetenta. Detta kan en lärare göra genom att uppmärksamma deras framgångar.  

 

Det finns flera möjligheter att förbättra elevers matematiska självkänsla; Chionh och Fraser (2009) 

visade på att klassrumsklimatet och goda lärar-elevrelationer förbättrar självkänslan. Fatah et al. 

(2016) tydliggjorde att öppna problemlösningsuppgifter stärker elevers kreativa förmåga och 

matematiska självkänsla. Grocott och Hunter (2009) menade på att utomhuspedagogik har en 

långvarig positiv påverkan hos olika domänspecifika självkänslor, inklusive matematik. 

Fokuserar man som matematiklärare på att förbättra elevers matematiska självkänsla hjälper detta 

även att stärka elevers generella självkänsla (Rosenberg, Schoenbach, Schooler & Rosenberg, 

1995). En effekt av att stärka elevers självkänsla kan leda till bland annat att eleverna får mindre 

ångest, då en hög självkänsla tenderar att dämpa mängden ångest en person får (Kardiner & Linton, 

1939).  

5.4 Slutsatser 

De analyserade artiklarna gällande första frågeställningen har ej en entydig uppfattning om hur 

matematisk självkänsla definieras. Matematisk självkänsla tolkas definieras som hur tillfreds en 

individ är med sin kompetens inom matematik. Matematisk självkänsla består av tre komponenter: 

kompetens inom matematik, kompetens inom matematik i relation till andra samt erfarenhet inom 

matematik och dess betydelse för individen. 

 

Samtlig forskningslitteratur som vi har analyserat i resultatet har mätt matematisk självkänsla med 

hjälp av påståendeformulär med tillhörande Likertskala. Påståendena har bland annat varierat 

gällande till vilken grad artiklarna använt sig av negativa påståenden. Det vi kan fastställa är att 

samtliga undersökta artiklar som besvarat den andra frågeställningen har mätt kompetens inom 

matematik medan en minoritet av studierna har mätt andra aspekter. Att endast mäta kompetens 

för att avgöra en elevs matematiska självkänsla kan ge en missvisande bild av elevens matematiska 

självkänsla.  

5.5 Vidare Forskning 

Vi har inte läst samtliga artiklar som existerar inom forskningsområdet, vilket innebär att vi kan 

ha missat relevanta studier som kan ha definierat- och mätt matematisk självkänsla annorlunda. 

Andra sökord kan användas i en replikationsstudie: exempelvis self-concept och domain-specific 
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self-esteem. Om denna studie skall replikeras skulle även andra databaser kunna användas för att 

vidga sökningsförfarandet. Detta kan potentiellt leda till fler relevanta artiklar som använder 

begreppet matematisk självkänsla. 

 

Under utvecklandet av denna litteraturstudie fick vi ett par tankeställare som vi gärna skulle vilja 

se mer forskning inom. Följande frågeställningar kan användas för vidare forskning inom området: 

• Hur mycket, om något, påverkar sociala interaktioner elevers matematiska självkänsla? 

• Korrelerar läraren och elevens uppfattning om elevens matematiska självkänsla? 

Om nu så ej är fallet kan regelbundna mätningsmetoder med hjälp av exempelvis 

påståendeformulär vara användbara. 

• Flertalet studier har endast mätt kompetenskomponenten av matematisk självkänsla. 

Räcker denna komponent att mäta för att kunna avgöra en elevs matematiska självkänsla? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Tabell över använda kollegialt granskade artiklar 

I tabellen nedan redovisas sökordskombinationer för kollegialt granskad litteratur i enlighet med 

indexeringen använd i tabell 7. Artiklar funna via “snowballing” tydliggör vilken artikels 

referenslista de funnits via. Övrig kollegialt granskad litteratur som varit relevant för inledning, 

bakgrund, metod och diskussion har dokumenterats som “Övrig”. Litteratur som analyserats i 

resultatet har fetstilta författarnamn och har en kort beskrivning samt förtydligande vilken/vilka 

frågeställningar studien givit ett resultat till. Nationstillhörighet har dokumenterats i enlighet med 

ISO 3166-1 alpha-3, som är den internationella standarden för landskoder.  

 

Land Författare År Söknings- 

förfarande 

Frågeställning/ar 

samt Beskrivning 

BEL 
Adriaensens, Beyers, & 

Struyf  2015 1e+3e/4e  

DEU Boehnke 2005 1e+2e 

2 - Har undersökt olika komponenter 

som påverkar matematisk prestation 

såsom matematisk självkänsla, 

matematikångest, föräldrars 

förväntningar etcetera. 

NLD 
Buunk, Zurriaga, Péiró, 

Nauta, & Gosalvez 2005 Övrig  

TUR Çetinkaya 2017 1e+2e 

1 - Turkiet reviderade skolstartsålder 

2012-2013, Çetinkaya undersökte hur 

detta påverkar elever i olika ålder som 

går i samma årskurs 

AUS Chionh & Fraser 2009 1e+2e 
2 - Undersökte olika faktorer som 

påverkar klassrumsklimat 

USA Daniels & Leaper 2006 Övrig  

IDN 
Fatah, Suryadi, 

Sabandar & Turmudi 
2016 1e+2e 

1, 2, 3 - Granskar hur arbetssättet 

“Open-ended approach”, det vill säga 
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okonventionella uppgifter som ej har 

entydiga lösningsmetoder eller 

lösningar, kan förändra elevers 

matematiska självkänsla och 

kreativitet. 

USA Festinger 1954 Övrig  

IDN Fisher & Kusumah 2018 1e+2e  

USA 

Greenberg, Pyszczynski, 

Burling, Simon, 

Solomon, Rosenblatt, 

Pinel & Lyon.  

1992 Övrig  

NZL Grocott & Hunter 2009 
1e+2e+3e/4

e 

2 - undersökte hur utomhuspedagogik 

påverkar självkänsla 

BRN 
Hamid, Shahrill, Matzin, 

Mahalle & Mundia 
2013 Övrig  

GBR 
Hunt, Clark-Carter, 

Sheffield 
2011 2e+3e/4e  

NZL 
Hunter, Platow, 

Howard, & Stringer  
1996 

1e+2e+5e/6

e 

2 - Undersöker ingruppens och 

utgruppens påverkan på 

domänspecifik självkänsla 

IDN 
Kartikasari & 

Widjajanti 
2017 1e+2e 

1 - Undersöker olika faktorer som 

påverkar problemlösningsorienterade 

lektionsupplägg 

AUS Marsh 1992 Övrig  

DEU Mussweiler 2003 Övrig  

NOR Petersen 2012 Övrig  

AUS Phan & Ngu 2018 1e+2e 

1, 2, 3 - Studerar hur global- och 

domänspecifik självkänsla påverkar 

relationer med klasskamrater och 

lärare och hur detta korrelerar med 
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studieprestation  

USA Resnick, Viehe & Segal 1982 Övrig  

DEU 
Ritter, Leichsenring, 

Strauss, & Stangier 
2013 1e+3e/4e  

USA 
Rosenberg, Schoenbach, 

Schooler & Rosenberg, 
1995 Övrig  

USA Seta, Seta, & McElroy 2006 Övrig  

AUS Tran 2012 1e+2e 

2 - Undersöker hur elevers 

uppfattning om deras klassrumsmiljö 

kan användas som markör för deras 

attityd och självkänsla inom 

matematik  

JPN 
Wakita, Ueshima & 

Noguchi 2012 Övrig  

CHN Wang & Chang 2018 Övrig  

USA Wilf 1990 1e+2e 

1 - Hur lärare kan skapa öppna 

uppgifter för att stärka elevers 

självkänsla och självförtroende 
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Bilaga 2: Påståendeformulär av Tran: The Self-Esteem Scale (2012, s. 41) 

(+) betyder att påståendet är positivt formulerat och mäts normalt. (-) betyder att påståendet är 

negativt formulerat och mäts motsatt. Detta innebär att “Strongly Agree” på ett positivt formulerat 

påstående korrelerar till hög matematisk självkänsla medan “Strongly Agree” på ett negativt 

formulerat påstående korrelerar till låg matematisk självkänsla. 

 

Self-Esteem in Academic Ability 

Directions: Draw a circle around the letter(s) that show(s) how closely you agree or disagree 

with each statement: SD (Strongly Disagree), D (Disagree), U (Undecided), A (Agree), SA 

(Strongly Agree).  

1. I believe in my ability to study mathematics. (+) SD D U A SA 

2. At times, I feel I am not able to do mathematics well. (-) SD D U A SA 

3. I can use mathematics outside the class. (+) SD D U A SA 

4. I am able to solve a mathematics issue in some different 

ways. (+) 

SD D U A SA 

5. I am able to solve the complex issues of mathematics. (+) SD D U A SA 

6. I am not good at learning mathematics. (-) SD D U A SA 

7. I feel that I have good qualities to study mathematics. (+) SD D U A SA 

*8. I can comprehend the knowledge of mathematics well. (+) SD D U A SA 

9. I certainly feel I am useless to do the simple issue of 

mathematics. (-) 

SD D U A SA 

10. Most of time I feel that I can contribute my knowledge to the 

mathematics class. (+) 

SD D U A SA 

*This item was omitted on the final scale. 

Self-Esteem in Social Support 

Directions: Draw a circle around the letter(s) that show(s) how closely you agree or disagree 

with each statement: SD (Strongly Disagree), D (Disagree), U (Undecided), A (Agree), SA 

(Strongly Agree). 
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1. I like working with my classmates on mathematics. (+) SD D U A SA 

2. My classmates hardly help me to do mathematics. (-) SD D U A SA 

3. My teacher is very supportive in helping me to study 

mathematics. (+) 

SD D U A SA 

4. My teacher discusses mathematics with our class members. 

(+) 

SD D U A SA 

5. I am encouraged by my teacher to do mathematics. (+) SD D U A SA 

*6. I like to work by myself on my assigned task of 

mathematics. (-) 

SD D U A SA 

7. My friends respect my personal ideas on the issues of 

mathematics. (+) 

SD D U A SA 

8. The valuable support and help from my classmates to do 

mathematics. (+) 

 

SD D U A SA 

9. I do not like studying with my friend on mathematics. (-) SD D U A SA 

10. My classmates like working individually on their own 

mathematics tasks. (-) 

SD D U A SA 

11. The mathematics teacher tells me that I am brilliant enough 

to study mathematics. (+) 

SD D U A SA 

*This item was omitted on the final scale. 
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Bilaga 3: Adapted Domain-Specific Self-Esteem for Mathematics 

Learning” (Phan & Ngu, 2018) 

De nedanstående påståendena fick vi tillgång till via mejlkorrespondens med Huy Phan. (-ve) 

betyder att påståendet är negativt formulerat och således mäts påståendet motsatt övriga 

påståenden. 

 

“I get good marks in mathematics” 

“Academic studies in mathematics are easy for me” 

“I am extremely useless when it comes to learn mathematics” (-ve) 

“I learn things quickly in mathematics” 

“I have always done well in mathematics” 

‘‘I feel confident of my academic abilities in mathematics’’ 

‘‘I am one of the best students in my mathematics class’’  
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Bilaga 4: Boehnke:s (2005) samtliga påståenden 

Boehnke:s påståendeformulär (som vi fick tillgång till efter mejlkorrespondens med Klaus 

Boehnke) mätte många aspekter av en individs egenskaper. Nedanstående är ett utdrag av de 

påståenden som användes för att mäta individens matematiska självkänsla. 

 

7. I am not so good at math.  

8. Math is harder for me than for most persons.  

9. No matter how hard I try I still do not do well in math.  

10. I could never be a good mathematician.  

11.I would like math much better if it weren't so difficult.  

12.Although I really try hard, math is much more difficult for me than for my fellow students.  

13.Nobody is good at everything—I just do not have any talent for math.  

14.I know from the beginning, "I'll never understand that" with certain things in math.  

15. Math does not suit me very well 

 

 


