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Abstract

Syftet med denna uppsats har varit att empiriskt undersöka om barn har erfarenheter av stress i samband med
matematik och i så fall varför denna stress yttrar sig. Den empiriska undersökningen grundar sig på elva elever i år
2 och 3 egnas erfarenheter och uppfattningar om stress i samband med matematik. Jag har bedrivit ostrukturerade
och ostandaliserade gruppintervjuer.

Min teoretiska del består av två delar, den första behandlar definitioner av två centrala begrepp, stress
och stressor. Den andra sammanställer relevant forskning om barns stress. Tidigare forskning visade att
det förekommer stress bland elever i skolan och att det finns många olika faktorer som framkallar stress
hos barn.

Resultatet av min empiriska undersökning visar att det förekommer stress i samband med matematik
hos yngre skolbarn. Symptomen som uppkommer är av psykisk eller fysisk karaktär i form av tankar
som kretsar kring stress och huvudvärk. De psysiska symptomen var de vanligaste förekommande.
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detta explicit, men av samband kunde jag urskilja att detta samband fanns.
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1.INLEDNING
Vid introduktionen till denna kurs hade jag inga funderingar på vad jag ville skriva
om. Det var inte förrän jag satt med diverse informationspapper om möjliga
uppsatsämnen från olika institutioner vid Linköpings universitet, som mina ögon
fastande på ämnet stress. Anledningen till att jag valde att skriva om stress är för jag
tycker att det är viktigt att belysa detta och det är ett aktuellt ämne. Dessutom ville
jag utöka mina kunskaper om stress.

Flera forskningar visar på att stress är ett vanligt förekommande problem i dagens
skolor. I Svenska Dagbladet den 10 november 2003 presenterades en undersökning
med resultatet att 44 procent av de 1400 tillfrågade barnen uppgav att de var
stressade varje vecka.1 För höga krav i samband med skolprestationer har
framkommit som en faktor som utvecklar stress hos elever.

Den mest förekommande forskningen kring barns stress är gjord bland de äldre
barnen. Jag vill genom min undersökning få en uppfattning om de yngre barnens
erfarenheter av stress. Därför avser jag att söka kunskap i litteratur som berör ämnet
och sedan göra en empirisk undersökning.

Jag kommer att undervisa ibland annat ämnet matematik och jag vill att mina elever
ska få en lugn och behaglig skolsituation. Därför ville jag undersöka hur de yngre
eleverna upplever matematiklektionerna ur ett stressperspektiv.

1.2 Syfte och frågeställningar
Jag kommer att empiriskt undersöka hur barn uttalar sig om stress i under
matematiklektioner. Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar,
vilka jag kommer att försöka besvara i uppsatsen.

•  Har yngre elever erfarenheter av stress i samband med matematiklektioner?
•  Vilka är de faktorer som kan bidra till att yngre elever upplever stress i

samband med matematik?
•  Hur ser sambandet ut mellan krav och stress ?

För att få en teoretisk grund att stå på inför den empiriska undersökningen ämnar jag
också att tillägna mig kunskaper om barns stress och elevers syn på matematik
genom att sammanfatta relevant forskning.

                                                
1 Sternudd, K. (2003).
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1.3�Avgränsningar
All stress är inte negativ. Hans Selye, kanadensisk forskare, skiljer på två typer av
stress, ond- och god stress. Den onda stressen medverkar i en ohälsosam
anpassningsprocess och kan leda till sjukdomar medan den goda bidrar till en
hälsosam anpassning.2 Stress i lagom mängd kan verka stimulerande och påverkar
då i positiv riktning. Den kan få oss att exempelvis prestera bättre.3 Stress kan
upplevas som positivt om det finns en balans mellan de krav som ställs på oss och
förmågan att klara av dem.4 Stress kan få nya sidor av vår personlighet att framträda.
För en människa som ställs inför nya krav kan det innebära att resurser som innan
inte framkommit kommer fram. Det kan vara först när vi utsätts för krav som
förmågan utvecklas.5 Vi behöver både lugn och utmaningar för att må bra, en balans
av avspänning och anspänning.6 Jag har valt att inte behandla positiv stress, då jag
endast är intresserad av de negativa effekter som stress kan ha generellt och i
samband med matematik i synnerhet.

1.4� Stress och stressorer – kort begreppsanalys
I detta avsnitt kommer jag att definiera stress ur ett modernt perspektiv utifrån olika
forskares definitioner av begreppet. Jag kommer även definiera begreppet stressor.

Stress
Stress beskrivs enligt den moderna stressforskningen som en dynamisk process där
individens förmåga ställs mot omgivningens krav.7 Varje människa har sina egna
inbyggda behov och begränsningar som påverkar hur de svarar på olika situationer.8

Stressforskaren Peter Währborg menar att det inte finns någon riktig definition för
att objektivt kunna beskriva vad som menas med stress. Stressforskning är numera
en integrerad vetenskap som innefattar social, psykologisk och medicinskt klinisk
dimension.9 Marianne Frankenhaeuser och Maj Ödman menar att stress kan
beskrivas som följande:

När det uppstår störningar i samspelet mellan människan och miljön brukar man tala om
stress. Det handlar om en process, där individens förmåga ställs mot omgivningens krav.
Frankenhaeuser, M. & Ödman, M. (1997) s. 25

Specialpedagogen Ylva Ellneby definierar stress som en reaktion på att vi utsatts för
extra stora fysiska, intellektuella, eller emotionella krav och påfrestningar.10 Lennart
Levi beskiver stress som en process som sker i organismen i och med anpassningen
till olika påfrestningar och påverkningar. Denna process startar när man utsätts för
                                                
2 Währborg, P. (2002).
3 Gyllensten, L. (2002).
4 Ellneby, Y. (1999).
5 Frankenhaeuser, M. & Ödman, M. (1983).
6 Ellneby, Y. (1999).
7 Ibid.
8 Franhenhaeuser, M. & Ödman, M. (1983).
9 Währborg, P. (2002).
10 Ellneby, Y. (1999).
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anpassningskrav och påfrestningar. Påfrestningarna kan vara av både fysisk, psykisk
och social karaktär.11 Professor Marianne Cederblad benämner begreppet stress som
en specifik reaktion hos en organsim vid fysiska eller psykiska påfrestningar.12 De
flesta definitionerna av begreppet stress bygger på att någon process sker hos
individen vid psykisk eller fysisk påfrestning.

Stressorer
Begrepper stressorer är ett vedertaget begrepp som används av forskare som arbetar
inom området stress. Med stressorer menar forskarna de faktorer som ger upphov till
stress, med andra ord, stressfaktorer.13

                                                
11 Levi, L. (2001).
12 Cederblad, M. (2001).
13 Ellneby, Y. (1999) och Währborg, P. (2002).
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2.�TIDIGARE FORSKNING OM BARN OCH STRESS
Detta kapitel kommer att fokusera på forskning om barn och stress. Stressorer hos
barn och tidigare undersökningar om barns stress kommer att redogöras, både
utifrån deras egna uppfattningar och vuxnas uppfattningar.

2.1 Forskning om barns stress
Dagens moderna samhälle har bidragit till en rad förhållanden som tillsammans
skapar och utlöser fysiska och psykiska symptom hos barn, ungdomar och vuxna.
Vardagslivet som vi befinner oss i har blivit för mycket av det goda: det är
oöverskådligt, krävande och förvirrande. Många familjer lever i ett hektiskt liv. Både
människorna och samhället blir alltmer pressade och stressade. Allt detta påverkar
barnen enligt barnpsykiatrikern Zlotnik som finns refererad i Götmalms
magisteruppsats.14

Stress hos barn yttrar sig tydligast genom huvudvärk och ont i magen.15 Bland 10-20
% av svenska barn kan man finna psykiska eller psykosomatiska symptom som
buksmärtor, huvudvärk, självosäkerhet, överkänslighet och ängslan.16

Barnhälsovårdöverläkaren Claes Sundelin benämner tre olika typer av stress hos
barn och ungdomar: Det posttraumatiska stresssyndromet, som är en långvarig
psykisk reaktion och kan uppstå vid exempelvis svåra relationer och sexuella
övergrepp. Den andra typen är samhällets snabba förändring som bland annat bidrar
till att vuxenvärlden och föräldrar har tidsbrist, vilket kan leda till stress. Sista typen
är stress som utlösts av en konkret situation där barnet varken kan fly eller kämpa.17

Ett barn befinner sig i många olika slags relationer som alla kan vara av betydelse för
risken att utveckla stress. Men det är inte bara relationen i ”objektiv” bemärkelse som
har en avgörande roll utan även barnets tankar om relationen. Det är föreställningen
som barnet har om relationen som orsakar stressreaktionerna.18

Många relationer och byten
En lärare är vanligtvis den första relationen som ett barn möter som ligger utanför
familjen. Om sedan denna lärare byts ut är det mycket oroande och frustrerade för
eleverna, speciellt flickor. Undersökningar visar att barn kan få uppleva 14-15
lärarbyten per termin. Detta innebär att eleverna inte får kontinuitet, möjlighet att
knyta an till läraren och få tillit till skolan.19 Även under en vanlig skoldag kan det
innebära många relationer för barnen. Det är även påfrestande att alltid dela
utrymme med andra, lika så att sällan få ha en vuxen för sig själv. Även att utsättas

                                                
14 Götmalm, V. (2002).
15 Wallin, M. (2001).
16 Levi, L. (2001).
17 Sandelin, G. (2000).
18 Währborg, P. (2002).
19 Wallin, M. (2001).
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för trängsel kan vara stressframkallande. Eleverna utsätts även för ständiga byten av
ämnen under en vanlig skoldag, vilket kan framkalla stress.20

Förluster
Skilsmässor, som inte är ovanligt idag, kan leda till stress. Det är dock inte själva
skilsmässan som är den avgörande utlösaren, utan om den är förknippad med
många konflikter.21 Tillika kan förlusten av en leksak, bästis, älsklingsdjur m.m. verka
stressande för barn.22

Individuella livsförutsättningar
Om ett barn inte kan lita på sina sinnen kan det leda till stress. Exempelvis kan för
bra hörsel vara en orsak till stress, liksom andra hörselavvikelser. Även en sen
mognad hos ett barn syns inte utanpå och uppmärksammas därför ofta inte tidigt.
Detta leder till att barnet ofta kan få krav på sig. Upplevelsen av för höga krav blir
ofta känslan av misslyckande som i sin tur påverkar självförtroendet.23

Livssituation
Problem som påverkar familjens levnadsvillkor kan leda till att barnet blir drabbat
och kan utveckla stress. Påfrestningarna kan vara på individnivå, familjenivå och
samhällsnivå.24

När en familj drabbas av arbetslöshet är det ofta som den arbetslösa personen inte
mår bra, som i sin tur påverkar barnet.25 Vad som mera kan vara en stressor är om ett
barn under en längre tid inte har någon meningsfull sysselsättning.26 Att ha ett liv
som är fyllt av leda kan leda till stress.27 Likaså kan en fulltecknad almanacka vara en
stor riskfaktor för att barn ska utveckla stress.

Att befinna sig i puberteten kan innebära att man känner sig vilsen. Om
föräldrarelationen kraftigt försämras eller om orken för engagemang hos föräldrarna
försvinner kan det leda till en tillvaro med stress för barnet.28 Även att känna sig
ensam kan mynna ut i till stress. Under ungdomsåren är det vanligt att man har
denna känsla, men även mindre barn kan ha känslan av att stå utanför.29 Alla barn
kan någon gång få en känsla av fångenskap på grund av deras tillvaro av att inte
kunna påverka. Denna känsla kan leda till stress. Det är många saker som ett barn är
tvingat till att göra t.ex. gå i skolan.30

                                                
20 Miller, M. (1982).
21 Ellneby, Y. (1999).
22 Wallin, M. (2001).
23 Ellneby, Y. (1999).
24 Hertting, A. & Samuelsson, J. (2000). (red.)
25 Ellneby, Y. (1999).
26 Ibid.
27 Miller, M. (1982).
28 Ellneby, Y. (1999).
29 Miller, M. (1982).
30 Ibid.
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Det är många barn som idrottar som känner en hård press från sina föräldrar. Det är
höga prestationskrav redan i låga åldrar. Barnet riskerar att få sin självkänsla knäckt.
Vidare är en stark stressor  när ett barn inte förstår eller inte blir förstådd.31

Den yttre miljön
Allt fler barn börjar klaga på buller. Barn har ett känsligare hörselsinne än vuxna.
Många ljud påverkar dock barnens utveckling positivt. Men det är det ständiga
flödet av ljud ökat i samhället och kan påverka barn negativt. I en undersökning
visade det sig att buller gav upphov till nedsatt hörsel och psykiska problem såsom
exempelvis stress. En studie visar att barn känner rädsla för bilar och trafik. Trots att
de gör som de har blivit tillsagda känner de sig inte säkra, vilket kan bidra till stress.32

2.2 Skolan som stressfaktor
Dagens utveckling av samhället går fort fram och detta innebär att det krävs mer och
mer av oss människor. Det krävs fler och fler konkreta och pedagogiska mål inom
skola och förskola när det gäller kunskap och social kompetens, från både samhället
och föräldrarna, menar barnpsykologen och professorn Elkind som finns refererad i
Götmalms magisteruppsats.33

En elevs skoldag innehåller många problem och påfrestningar som ger upphov till
stress. Barns liv präglas av ovisshet, ängslan har nästan blivit det normala tillståndet
i barnens liv.34 Många elever upplever att miljön i skolan är stressig och bullrig.35

Att inte trivas i skolan förorsakar stress hos barn. Det finns flera olika faktorer som
kan bidra till vantrivsel, en av dessa är enligt Währborg, när självkänslan äventyras
och oförmågan att leva upp till de krav som ställs av föräldrar, lärare eller andra.36

Götmalm refererar återigen i sin uppsats till Elkind som menar att i dagens skola är
det en hög studietakt, det är många barn som inte ens hinner starta sitt arbete förrän
det är dags att avsluta lektionen och påbörja nästa. Att inte hinna med i studietempot
kan vara frustrerande och stressande.37

Många barn kan ha svårt att se samband med skolarbetet och får därför svårt att
förstå meningen med skolan. Det kan även ingå byten av vuxenauktoritet under
dagen. Under årskurs sju till nio förändras skolsituationen för många elever. Det blir
fler lärarbyten och kraven på prestationer ökar.38

Även om det sker en förändring i svenska skolor idag är det fortfarande så att en
vanlig skoldag för ett barn kan innebära många tillfällen då stress utvecklas.

                                                
31 Ellneby, Y. (1999).
32 Ibid.
33 Götmalm, V. (2002).
34 Miller, M. (1982).
35 Hertting, A. & Samuelsson, J. (2000) (red.)
36 Währborg, P. (2002).
37 Götmalm, V. (2002).
38 Ellneby, Y. (1999).
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Studietakten, att vara sent mogen och att inte ha fullgod hörsel eller syn kan vara
mycket jobbigt. Det finns därför många barn som ständigt blir utsatta för stress i
skolan.

2.3 Barns egna uppfattningar om stress
Skolverket genomförde år 2000 en undersökning av allmänhetens,
skolbarnsföräldrars, lärares och elevers attityd till skolan.39 Eleverna som deltog gick
i grundskolan år 7-9 och gymnasiets samtliga årskurser. Denna undersökning
genomfördes år 2000 för tredje gången, detta för att kunna se utvecklingen.

Arbetstempo och krav. En viktig del i elevernas skolvardag är arbetstempot och
arbetsbördan. Arbetstempot är i de flesta fall rimligt tycker 7 av 10. 13 % tycker att
det går att arbeta i sin takt endast i några få ämnen. Om man tittar på elevernas
uppfattning om kraven som ställs på de är det 71% som tycker att det är lagom, 14%
tycker att de är för höga och 6% för låga. (9% visste inte). Det finns dock en skillnad
mellan grundskoleelever och gymnasieelever, troligen grundar sig detta i hur de har
tolkat begreppen.40

Tabell 1:”Kan du arbeta i den takt som passar just dig?” (I Skolverket 2001 s. 93 )
Andel i procent

Tabell 2 : ”Är kraven som ställs på dig i skolan?” (I Skolverket 2001 s. 93)
       Andelen i procent.

Stress. Undersökningen visar på att den stress som finns i samhället också återspeglas
i skolan. Stressen har från förra undersökningen 1997 ökat bland elever, även om
andelen skiljer sig mellan olika skolformer och program. Totalt anger 35 % att de
känner sig stressade alltid eller ofta, en knapp tredjedel då och då och 32 % anger att
                                                
39 Skolverket (2001).
40 Ibid.

I alla ämnen 33 I några få ämnen                13
I de flesta
ämnen

37 Inte i något ämne                4

I ungefär
hälften

11 Vet inte                                 2

1997 2000
För höga 11 14
Lagom 77 71
För låga 5 6
Vet inte 7 9
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de sällan eller aldrig upplever stress i skolan. Det är större andel flickor som
upplever att de är alltid eller ofta är stressade än pojkar. Av eleverna i år 7-9 var det
29 % som angav att de alltid eller ofta var stressade i skolan och gymnasieelever 41
%.41

Tabell 3: ”Hur ofta känner du dig stressad i skolan”? (I Skolverket 2001 s. 94)
Summan av andelen elever som svarat ”alltid” och ”ofta”, år 1997 och år 2000.

Elevgrupper År 1997
Andel i procent

År 2000
Andel i procent

Totalt 25 35
Flickor totalt 33 46
Pojkar totalt 17 26
Elever i år 7-9 grundskolan 20 29
Elever i gymnasieskolan 31 41
Elever på NV/SP* 39 51
Elever på övriga program 24 33

                  *naturvetenskaps- och samgällsvetenskapsprogrammen

Samband mellan krav och stress. Man undersökte sambandet mellan krav och stress
genom att studera elevernas svar. Resultaten pekar på att stress i skolan och
gymnasiet är relaterade till för höga krav och att inte få arbeta i den takt som passar
en som elev. En högre andel av de elever som angivit att de upplever stress i skolan
alltid eller ofta hade uppgivit att kraven i skolan var höga och att arbetstakten endast
passade dem i få eller inga ämnen än elever som uppgivet att de sällan eller aldrig
känner stress i skolan.42

Denna undersökning ger dock inga direkta svar på vilka faktorer som gör eleverna
stressade.43

År 2000 gjordes en levnadsnivåundersökning bland 1300 barn mellan 10-18 år, där
bland annat stress undersöktes. Den ligger som grund för rapporten Barn och
ungdomars välfärd.44  Denna undersökning ger liknande resultat som Skolverkets
undersökning som behandlats ovan. Enligt rapporten Barn och ungdomars välfärd
var det 42 procent av de tillfrågade som upplevde att de var stressade minst en gång
i veckan. 21 procent (var femte elev) känner sig stressade flera gånger i veckan och
andelen som känner sig stressade varje dag är fyra procent. Undersökningen har inte
utrett om den rapporterade stressen är negativ eller positiv, men de tror att en
övervägande del är negativ stress.

                                                
41 Skolverket (2001).
42 Ibid.
43 Ibid.
44 SOU 2001:55
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2.4. Skolpersonalens syn på barns stress
Enligt en undersökning gjord av TEMO på uppdrag av Lärarförbundet och TCO
bland grundskolelärare, förskolelärare och fritidspedagoger, tycker 90 procent av
dem att stress bland barn är mera utbrett nu än för några år sedan. Förskolelärarna
anser att stressen yttrar sig vanligtvis genom en högre ljudnivå och stökigare tillvaro
i barngrupperna. Grundskolelärarna uppger en stökigare tillvaro i barngrupperna
och att de iakttar stressrelaterade besvär hos barnen.45

Det är inte bara lärare som har uppmärksammat stress hos elever. Bland
skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer är det 95 procent som anser att en
ökning har skett bland elever med påtaglig stress, visar en undersökning som gjordes
2002, om man de jämför med hur det var för tio år sedan.46

Sammanfattningsvis vill jag belysa några viktiga delar ur detta kapitel. All forskning
jag har tagit del av visar att stress förekommer i vårt samhälle och att det finns
flertalet stressorer för barn. Skolan är en verksamhet där eleverna kan möta flertalet
faktorer som kan utlösa stress och det är många elever som upplever att de är
stressade under skoltid. I nästa kapitel kommer jag att redogöra för tidigare
forskning om barn känslor inför matematik.

                                                
45 Lärarförbundet - TCO (2002).
46 Elevhälsan (2002).
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3.�TIDIGARE FORSKNING OM BARN OCH MATEMATIK
I detta kapitel kommer barns syn på matematik att behandlas utifrån deras känslor
inför ämnet och resultat om stress i samband med matematik som framkommit i
undersökningar som behandlar barns stress.

3.1 Barns känslor inför matematiken
De förväntningar eleverna har om ämnet matematik har formats främst i interaktion
med föräldrarna, klasskamrater och lärare. Den vanligaste förväntningen är att
matematik är ett krävande ämne och att det är viktigt att lyckas med detta ämne för
framtida yrkesutövande och även för att göra studier inom andra ämnen enklare. Det
matematiska ämnet anses vara användbart och önskvärt, då inte främst i egenskap
av eget ämne, utan för att framgångsrika studier inom ämnet kan leda till framgång
inom andra ämnen.47

I en undersökning genomförd av Anita Sandahl framkommer barns emotionella syn
på matematik.48 En gemensam uppfattning av skolmatematiken bland grundskolans
elever är att den är tråkig eller rolig. (Detta är markerat med fet stil i tabellen.)

         Tabell 4 : Elevers emotionella syn på matematik. (Sandahl, A. (1997).s. 50)
SKOLÅR
2-3 4-6 7-9
LÄTT - -
SVÅRT - SVÅRT
ROLIGT ROLIGT ROLIGT
TRÅKIGT TRÅKIGT TRÅKIGT
- KLURIGT KLURIGT
- OBEGRIPLIGT -
- - JOBBIGT

Eleverna i de första skolåren går att dela in i fyra elevtyper, de ser matematik som
lätt och roligt, lätt men tråkigt, svårt men roligt samt svårt och tråkigt. Det är endast i
dessa skolår som matematik kan uppfattas vara lätt. Skolåren i mitten beskriver inte
matematik som något svårt, utan framställer istället den som obegriplig.
Uppfattningen att matematik är något svårt finns däremot både bland eleverna i de
tidigare och senare skolåren.

I en nationell kvalitetsgranskning gjord 2001-2002 med namnet ”Lusten att lära - med
fokus på matematik”, framkom att hos yngre elever ofta finns en självklar lust att
lära sig matematik, men att lärarna har börjat märka av en förändring.49 Många yngre
barn börjar få en ökande olust för att lära. En rannsakning har skett hos lärarna där

                                                
47 Bjerneby, Häll, M. (2002).
48 Sandahl, A. (1997).
49 Skolverket (2003a)
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de bland annat undrar om de ställer för höga krav på barnen tidigt. Granskningen
visar att många elever i grundskolans tidigare år förlorar lusten att lära någon gång
under denna period. Den vanligaste årskursen för detta är i skolår 4-5.

Känslan av att lyckas med någonting är grunden i lusten att lära. Motsatsen, att
ständigt misslyckas i skolarbetet, medför en olust för att lära. Om uppgifterna ligger
på rätt nivå utmanas elevens förmåga optimalt, (dvs. uppgifterna ska ha en sådan
svårighetsgrad att de kan lösas med rimlig ansträngning), och detta främjar
motivationen och strävan efter att lära sig. Av de intervjuade eleverna var det en
relativt vanlig åsikt att uppgifterna varit för lätta samt för lite utmanande. Samtidigt
finns det många elever som upplever matematiken som för svår, den ligger över
deras förmåga. Detta skapar prestationsängslan.50

Granskningen innehåller även frågeställningen om det finns ett samband mellan
utbildningskvaliteten, lust att lära och elevernas resultat relaterat till kunskaps- och
andra nationella krav hos elever i år 5, 9 och gymnasiet år 3 samt vuxenstuderande i
matematik. Den är dock inte representativ för riket. Resultaten visar på att både den
allmänna prestationstilliten i skolarbetet har tydliga samband med betygsnivån, men
inte fullständigt. Kapacitetsupplevelsen har störst inflytande på intresset och
uthålligheten i lärandet. Ängslan för att prestera tillräckligt bra i skolan beror inte
bara på tvivel på den egna förmågan, utan även på tvivel på sig själv som person.51

Att plötsligt förstå något som tidigare varit svårt påverkar motivationen positivt.
Eleverna tycker att matematik är roligt när de förstår och tvärtom när de inte förstår.
För de flesta elever är det viktigt att förstå meningen med studierna.52

3.2 Stress i samband med matematik
Matematikängslan uppkommer när det är någorlunda tydliga och begripliga krav,
men individen är osäker på sin förmåga att klara av dem i samband med matematik.
Kravupplevelsen och kompetensupplevelsen (ett mått på sammanslagningen av
prestationstillit och kapacitetsupplevelsen) har lika stor betydelse för
matematikängslan. Alltså för att undvika att ängslas måste utövaren både uppleva
kravnivån som rimlig och ha god självkänsla för ämnet. Stress ingår i detta begrepp
som en möjlig mätning av matematikängslan. I en enkätstudie av elevers och lärares
attityder vid namnet ”Självkänsla och skolans vardag” framkommer att 15% av
eleverna i år 5 upplever att ”matematiken är alldeles för stressig ”. Bland elever i år 9
var motsvarande siffra 24 % och i gymnasiet 28 %,men där var svaret ”stressen i
matte jagar mig så att jag känner mig dålig”.53

                                                
50 Skolverket (2003a).
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Skolverket (2003b)



14

I Gustafssons resultat framkommer att yngre elever känner sig stressade i vissa
ämnen, bland annat matematik. Några elever uppgav att de känner sig stressade när
de räknar matematik då de konkurrerar med andra elever genom att tävla.54

Sammanfattningsvis vill jag belysa att det förekommer stress i samband med
matematiklektioner hos elever.  Den självklara lusten att lära sig matematik som
lärare mötte hos elever förr håller på att förändras. Det kan enligt lärarna själva bero
på att kraven som ställs på de unga eleverna är för stora.

                                                
54 Gustafsson, M. (2003).
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4.METOD
I detta kapitel kommer jag att redogöra för metoden som jag har använt mig av för
att genomföra undersökningen Sedan kommer en redovisning av genomförandet av
undersökningen och en diskussion om metoden samt forskningsetik.

4.1 Kvalitativ metod
Syftet med min undersökning är att undersöka barns egna erfarenheter och
uppfattningar angående ett eventuellt samband mellan matematik och stress. Därför
valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer. Denna sort av intervju grundar
sig i intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt, och fokuseringen är riktad
mot den intervjupersonens ståndpunkt.55 Kvalitativ forskning bygger på att man ska
”se världen genom deltagarnas ögon”56 och det är exakt vad jag vill göra.

Jag valde att ha en ostruktuerad intervju för att elevernas åsikter och erfarenheter
skulle komma fram, jag ville ge intervjupersonerna ett stort svarsutrymme.57 Mina
intervjuer är även ostandardiserade, vilket innebär att jag själv under intervjuns gång
kunde formulera frågorna, för att de skulle bli lämpliga.58 Istället för färdiga frågor
har jag områden bestående av olika teman som samtliga intervjuer skulle beröra.

4.2 Barnperspektiv
Jag har funnit att det inte finns mycket litteratur som behandlar stress ur barns
perspektiv. Därför tycker jag att det är intressant att göra en sådan studie. Om man
vill undersöka hur barn uppfattar och upplever sig själva, olika fenomen och
händelser, sin omgivning, hur de tänker, funderar och formulerar sig språkligt mm.
är det intressant att använda sig av ett barnperspektiv.59

Med barns perspektiv avses ”det som visar sig för barnet”, barnets erfarenheter,
intentioner och uttryck för mening. Johansson, E.(2003). s. 42

Det finns mycket forskning inom olika områden om hur barn tänker, inte vad de
tänker. Frågan om vad barn tänker ger kunskap om barnen själva.60 Därför är jag
intresserad vad barn tänker om stress i samband med matematik. Att använda sig av
barnintervjuer ansågs förr vara ovetenskapligt, men denna uppfattning har ändrats.61

                                                
55 Bryman, A. (2002).
56 Ibid.
57 Patel, R. & Tibelius, U. (1987).(red.)
58 Ibid.
59 Lindh - Munther, A. (1989).(red.)
60 Hartman, S. (1986).
61 Lindh - Munther, A. (1989).(red.).
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När man gör intervjuer med barn ges det utrymme för deras spontana tankar och
formuleringar. Tolkningen av undersökningar som är gjorda med ett barnperspektiv
ska ske utifrån barnets egna förutsättningar.62 Barn lever inte i en autentisk
barnvärld, det måste man som forskare vara medveten om. Barn lever i en komplex
värld av olika erfarenheter grundade i den livsvärld de lever i.63

I litteraturgenomgången framkommer att det är föreställningen som barnet har om
relationen som orsakar stressreaktionerna och inte relationen i sig själv. Detta gör det
ännu mer intressant och även nödvändigt att barnen får berätta sina egna
erfarenheter och åsikter, för att undersöka om barn är stressade i samband med
matematik.

4.3 Gruppintervju
Jag har använt mig av gruppintervjuer för min empiriska undersökning. Det finns
olika typer av gruppintervjuer, en av dessa är fokusgrupper. Det finns olika former
av fokusgrupper, mer eller mindre strukturerade. Den ostrukturerade fokusgruppen
skiljer sig från den traditionella gruppintervjun genom att deltagarna så långt som
möjligt fritt ska genomföra en diskussion med varandra.64 Jag har använt mig av den
traditionella gruppintervjumetoden.

Jag valde att genomföra gruppintervjuer för att på det sättet få ut ett bredare resultat,
eftersom jag når fler barns åsikter på samma tid jämfört med individuella intervjuer.

I en gruppintervju kan gruppmedlemmarna ställa frågor till varandra under
intervjuns gång. Detta kan vara till stor hjälp om intervjun behandlar ett komplext
fenomen där moderatorn (den som håller i intervjun) inte alltid vet vilka frågor som
han eller hon ska ställa. Nya funderingar och frågeställningar kan väckas hos
moderatorn genom dessa frågor. De nya funderingarna och frågeställningarna kan
undersökas genom följdfrågor från moderatorn.65 Eftersom jag inte hittat så mycket
litteratur som behandlat det som jag skulle undersöka tyckte jag att det var lämpligt
att genomföra gruppintervjuer, för att på det sättet ha möjlighet att få hjälp av
deltagarna att väcka nya funderingar hos mig.

Det är dock viktigt vid genomförande av gruppintervjuer med barn att vara
medveten om de mekanismer som sker i gruppen, så som fördelningen av
talutrymmet mellan de tysta och de mer pratglada barnen.66

                                                
62 Hartman, S. (1986).
63 Johansson, E. (2003).
64 Wibeck, V. (2000).
65 Ibid.
66 Dovenborg, E. & Pramling, I. (1992).
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4.4 Förberedelser
Mina förberedelser för att genomföra intervjuerna har inneburit att jag läst in mig på
stress och barns uppfattning av ämnet matematik. Detta har gett mig en teoretisk
grund att vila på inför mina empiriska undersökningar. Genom litteraturen har jag
fått en förförståelse som har förbättrat mina förutsättningar att kunna tolka och förstå
det emiriska materialet. För att hitta litteratur som behandlade ämnena har jag sökt
på universitetsbiblioteket i Linköping via deras lokala katalog Horizon och den
nationella katalogen Libris. Jag har även sökt information via internets sökmotorer.
Ord jag har använt mig av vid sökandet är, ”barn och stress”, ”elever och stress”.
Förutom detta har jag även kontaktat två lärare på Linköpings universitet som har
kunskap om matematikdidaktik för litteraturtips. Genom att studera andra
lärarstudenters färdiga C-uppsatser inom liknande ämnen som det jag behandlar,
har jag fått tips på relevant litteratur. Jag har även använt mig av Skolverkets
hemsida för att finna rapporter som rör ämnet. Det har varit svårt att hinna litteratur
som behandlar yngre barns stress, däremot finns det många böcker som behandlar
vuxnas stress. Jag hade även läst litteratur som behandlar intervjuer.

För att introducera deltagarna i intervjun hade jag skrivit två korta och fiktiva
berättelser om två olika elever och deras syn på matematik (se bilaga 1). Den ena
eleven tycker att matematiklektionerna är stressiga, medan den andra inte upplever
någon stress. Anledningen till att skriva om två elever med dessa olika upplevelser
av matematik, var för att inte påverka deltagarna i någon riktning. Jag ville endast
försiktigt föra in dem i tankegången som rör mitt undersökningsområde. En liknade
metod har genomförts av Hartman som under många år försökt komma nära barns
tankar.67

För att förbereda och träna sig som intervjuare kan man genomföra en provintervju.
Provintervjun spelas in på band och sedan lyssnar man igenom intervjun för att på
det sättet lära sig av misstagen.68 Jag genomförde en sådan provintervju, dels för att
träna mig själv, men även för att kontrollera att mitt upplägg av intervjun var bra.
Provintervjun gick förhållandevis bra. De ändringar jag gjorde efter att ha genomfört
denna intervju var några justeringar på formuleringar jag tänk använda mig av i
början av intervjun. Jag upplevde det som mycket givande att genomföra en
provintervju.

4.5 Urval av skolor och elever
Jag valde att genomföra mina gruppintervjuer på en och samma skola, men i två
olika klasser. Skolan ligger i ett mindre samhälle i Östergötland och har drygt 200
elever totalt som går i förskoleklass till skolår 6. Hur valet av skola gjordes vill jag
inte redovisa på grund av anonymitetsskäl (se forskningsetik).

Innan intervjuerna ägde rum skickade jag hem ett informationsbrev till föräldrarna
där jag berättade syftet med intervjuerna och hur de skulle äga rum (se bilaga 2).

                                                
67 Hartman, S. (1986).
68 Patel, R. & Tibelius, U. (1987). (red.).
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Föräldrarna skulle godkänna om deras barn fick deltaga genom att fylla i en talong
som sedan skulle lämnas till skolan. Denna talong fick jag göra om efter första
utskicket, då jag upptäckte att den kunde feltolkas. Jag hade inte tydliggjort
svarsalternativen riktigt. Detta omarbetades till nästa klass(se bilaga 3). Brevet hade
jag utformat efter en annan lärarstudents brev vars syfte var detsamma som mitt.69

På denna skola är det åldersblandade klasser. Det fanns tre stycken 2-3:or. Jag valde
två av dessa och skickade informationsbrevet till samtliga elever i årskurs tre som
gick i dessa klasser. Av de som fick godkänt från föräldrarna att deltaga, gjorde
klassläraren lämpliga grupper. Grupperna skulle bestå av tre elever som kände
varandra väl, vara av samma kön och som skulle fungera i grupp, allt detta enligt
önskemål från mig.

4.6 Intervjuguide
Intervjuguiden jag använde mig av var uppbyggd med olika områden som jag ville
beröra vid samtliga intervjuer (se bilaga 4). Dessa områden skrevs utefter vad jag lärt
mig under litteraturstudierna. Även om jag skulle bedriva ostrukturerade intervjuer,
så styrde jag så att alla dessa områden blev behandlade under intervjuerna. Detta för
att lättare kunna göra en jämförelse mellan de olika grupperna och att mitt syfte och
frågeställningar skulle bearbetas.

4.7 Genomförande
Intervjuerna genomfördes vid två olika dagar i november, dessa var anpassade efter
lärarnas önskemål. Till mitt förfogande hade jag ett enskilt rum som fanns på skolan.
Detta rum gick att låsa, var utan insyn och var anpassat för ungefär fem personer.
Det var en lugn plats, vilket är viktigt vid barnintervjuer för att de ska kunna
koncentrera sig och inte tappa intresset.70 Fyra grupper intervjuades, med totalt elva
barn. Tiden för intervjuerna varierade från 15 minuter till 40 minuter. Samtliga
intervjuer spelades in på band med en bandspelare som placerades på bordet som vi
var samlade runt. Tiden för intervjuerna var väl tilltagna så att varken jag eller
eleverna skulle känna någon tidspress, detta är något som Dovenborg och Pramling
framhåller som viktigt.

Innan intervjun förklarade jag för eleverna att det var frivilligt att deltaga, att de när
som helst fick avbryta intervjun. Jag informerade även om att intervjun skulle spelas
in på band och att de skulle få tillfälle att lyssna på delar av det inspelade materialet
efteråt. Detta är viktigt enligt Dovenborg och Pramling71.

Formen för mina intervjuer var ett samtal där vissa förutbestämde områden skulle
behandlas. Dessa områden fanns i min intervjuguide. Dock följdes inte dessa
                                                
69 Gustafsson, M. (2003).
70 Dovenborg, E. & Pramling, I. (1992).
71 Ibid.
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kronologiskt för att samtalet skulle kunna pågå i fri form. Vid första tillfället var två
gruppintervjuer planerade och vid det andra de resterade två. Min tanke var från
början att ha könshomogena grupper, men det visade sig inte gå att genomföra då
utfallet av de elever som fått godkänt hemifrån att deltaga inte stämde överens med
mina önskemål. Sjukdom påverkade också urvalet av elever. Tillsammans med
klassläraren i respektive klass gjorde vi grupper med de elever som fanns till
förfogande.

Grupp 1: två flickor och en pojke ur årskurs 3
Grupp 2: tre flickor ur årskurs 3
Grupp 3: tre pojkar ur årskurs 3
Grupp 4: två flickor, en ur årskurs 3 och den andra ur årskurs 2

Anledningen till att en av gruppmedlemmarna i grupp fyra var ur årskurs två beror
på att jag inte ville placera den enda flickan i årskurs tre som fanns att tillgå, i
pojkgruppen. Därför valde jag i stället att använda en flicka i årskurs två som fått
godkänt att delaga i mina intervjuer, så ett samtal mellan eleverna skulle kunna äga
rum. Läraren i denna klass hade av misstag skickat ut mitt brev till föräldrarna till
barnen i årskurs två också.

4.8 Analysprocess
Eftersom min undersökning genomfördes på ett område som är relativt outforskat
använder jag mig av den induktiva ansatsen för att analysera mitt material.72

Processen började med att jag transkriberade samtliga intervjuer ordagrant och skrev
ut dem på papper samt sparade materialet på datorn. Detta skedde allteftersom
intervjuerna genomfördes. Efter detta läste jag igenom transkriberingarna ett antal
gånger för att få en övergripande bild av mitt material. Vissa delar i mitt material
började framkomma som viktiga för mitt resultat och jag började arbeta med dessa
med hjälp av datorns funktioner ”klipp ut” och ”klistra in” och kategoriserade dessa
enligt kategorier jag själv konstruerade. Efter detta gjorde jag ytterligare en
bearbetning av mina kategorier utifrån mina frågeställningar och gav kategorierna
nya namn och sorterade om mitt material, även denna gång med hjälp av datorn.

Inom dessa kategorier gjorde jag sedan en innehållsanalys där jag jämförde
utsagorna med varandra för att hitta mönster/likheter och variationer/olikheter.

                                                
72 Westlund, I. (2002).
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4.9 Metoddiskussion
Mitt övergripande syfte har varit att undersöka hur elever upplever matematiken i
skolan utifrån ett stressperspektiv. Jag valde att undersöka detta med hjälp av en
kvalitativ metod, men kunde även ha gjort det med en enkätundersökning. Dock tror
jag inte att detta hade resulterat i djupa svar från eleverna, vilket mina intervjuer
gjorde. Min önskan med denna undersökning var att få en inblick i barnens syn på
detta område, därför var det viktigt att använda mig av samtal där deras egna tankar
och erfarenheter blev synliga. Intervjuer är den vanligaste metoden inom kvalitativ
forskning.73

Valet att använda gruppintervjuer grundar sig i att genom denna metod förmedlar
en bild av barnens gemensamma verklighet och man får en rikare belysning.74 Men
kanske någon elev kände sig hämmad av att prata inför andra elever? Detta försökte
jag avstyra genom att tillsammans med klassläraren skapa grupper där eleverna
skulle känna sig trygga.

Det finns risker med att använda intervjuer för att undersöka barns perspektiv. Att
tolka de svar man får in under sin intervju kan vara svårt. Det kan lätt bli så att man
tolkar barnens svar så att de passar till sina hypoteser och önskningar. För en vuxen
människa kan perspektivbytet ge upphov till problem både under intervjun och
under analysen av svaren.75 Allt detta har jag varit medveten om och försökt att tänka
på under mina intervjuer och vid bearbetningen av materialet.

Urvalet av elever har jag kunnat påverka i den grad att jag själv valt vilken klass
eleverna ska komma från. Vilka elever som sedan deltog i intervjun påverkades av
föräldrarna och elevernas eget godkännande. Risken med att inte påverka urvalet är
att man kan få elever som inte vill prata. Men det innebär samtidigt att man undviker
den styrningen som ett medvetet val kunde innebära. För att ytterligare minska
styrningen under samtalen hade jag endast färdiga områden som täckte mitt syfte
och frågeställningar som jag ville skulle behandlas under samtalet. Dessa samlades i
min intervjuguide.

Tankar om validitet
Extern validitet är ett begrepp som innebär i vilken utsträckning resultatet  är giltigt
också utanför undersökningssituationen.76 Min undersökning innebar att intervjua
totalt elva elever i fyra olika grupper. Detta är en liten undersökning och på grund av
det empiriska underlaget är litet, ska mina resultat inte ses som något generellt
rådande och tolkas med försiktighet. Jag har försökt att genom detta arbete visa på
barnens tankar kring detta ämne. Men det är svårt att som forskare veta att det som
sägs vid intervjuerna verkligen är barnens tankar. Det som framkommer vid
samtalen är det som barnen vill delge mig och som de kommer på vid

                                                
73 Bryman, A. (2002).
74 Lindh - Munther, A. (1989). (red.).
75 Ibid.
76 Bryman, A. (1997)
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intervjutillfället. Den inre validiteten, själva resultatets giltighet,77 kan ha påverkats
av att jag kan ha misstolkat elevernas svar vid samtalen och vid analysen, samt att
eleverna kan ha påverkats genom omedvetna ledande frågor från mig och yttre
påverkningar så som bandspelaren.

4.10 Forskningsetik
De grundläggande rättigheterna som varje person i vårt land har rätt till innebär
inom forskningssammanhang att man har rätt att skyddas mot skada, kränkande
behandlingar, förödmjukelse och annat obehag. Detta innebär för forskaren att han
eller hon samlar in sitt material från försökspersoner eller uppgiftslämnare måste
tillämpa öppenhet, självbestämmande för medverkande, konfidentiell behandling av
forskningsmaterialet och autonomi beträffande forskningsmaterialets användning.
En viktig del i öppenheten när det gäller barn och ungdomar under 15 år är att
forskaren ska ha målsmans godkännande, förutom barnet eller ungdomens eget.78

Detta gjordes inför mina intervjuer, jag har även varit noga med att avidentifiera
både personer och skolan. (se Urval av skolor och elever).

                                                
77 Ibid.
78 Hartman, S. (2003).
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5. RESULTAT OCH ANALYS
Resultaten från min empiriska studie kommer att redovisas under respektive
frågeställning och frågeområde. De citat som finns under respektive rubrik är de som
jag anser bäst beskriver och belyser barnens tankar om respektive frågeområde.
Personerna som uttalat citaten kommer att vara avidentifierade och kommer att
kallas exempelvis ”flicka år 3”. I de citat där det är en dialog som citeras kommer
intervjuaren att benämnas ”I” och eleven ”E”. I direkt anslutning till resultaten
kommer jag att analysera valda delar för att svara på mina frågeställningar.

5.1 Barns erfarenheter av stress i samband med matematik
Samtliga intervjuade elever hade en uppfattning om vad stress var. Dock var
erfarenheterna av stress i samband med matematik  skiftande. En elev upplevde
ingen stress i detta samband, medan de andra hade tydliga erfarenheter av detta. Det
var dock ingen elev som uppgav att de upplevde att en kroniskt stress i samband
med matematiken, utan den var endast tillfällig och uppkom vid kortare tillfällen.
Det fanns ingen tydlig skillnad mellan flickors och pojkars erfarenheter. Min tolkning
av vad stress är för yngre elever är att det är ett tillstånd när man känner att man
måste skynda sig och arbeta fort. Många elever uppgav att det var ofta man kunde
göra fel i matematikboken när man stressade. Någon elev kunde uppleva en
blockering i tankeprocessen.

I. Om man säger ordet stress, hur tänker ni då?
E1. Att man inte tar det det minsta lugnt. (Pojke år 3)
E2. Om man är på sidan X så skriver man jättefort och så får man jätte många fel. (Flicka år 3)

           Man tänker inte på talen. Man bara skriver. (Flicka år 3)

Den elev som inte hade någon erfarenhet av stress i samband med matematik
uttryckte detta klart under intervjun, hon identifierade sig direkt med den fiktiva
person i berättelserna som inte var utsatt för stress (se bilaga).

 Jag räknar lugnt, för jag kan nästan allt. (Flicka år 3)

De elever som hade erfarenhet av stress i samband med matematik upplevde det mer
eller mindre ofta.

 Ibland har jag varit det. (Flicka år 3)

 Ja, det hände mig också, när jag var, jag tror jag var i matteboken 2B. Då stressade jag jätte
mycket, sen när jag kom till 3a, då kände jag: Nej, jag ska inte stressa mera. (Flicka år 3)

Sammanfattning
� Det förekommer stress i samband med matematik hos yngre elever.
� En elev känner aldrig stress då hon kan allt.
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5.2 Stressens yttrande
De elever som uppgav att de hade erfarenheter av stress uppgav även hur den
yttrade sig. Jag kunde urskilja tre olika kategorier av yttringar, fysiska, psykiska och
de som är svåra att placera under någon av de tidigare kategorierna. Dessa svar var
inte så specifika, och eleverna som uppgav dessa svar hade svårt att utveckla sig när
jag ställde följdfrågor. Dock kunde samma elev uppge flera olika yttringar och dessa
kunde vara ur olika kategorier. Stressen kunde alltså yttra sig på olika sätt hos
samma individ. De flesta svaren som uppgavs hamnade under kategorin psykiska
yttringar.

Den fysiska yttringen var magont och det var en flicka som uppgav detta.

E. Man mår dåligt när man stressar.
I. Hur då?
E. Man får ont i magen. (Flicka år 3 och intervjuare)

De psykiska yttringarna bestod av tankar och känslor och det var både flickor och
pojkar som berättade detta.

Det kändes: skynda Klara, skynda Klara, skynda Klara.  Så kändes det. (Flicka år 3)

 Jag tycker att det var jobbigt. (Flicka år 3)

 Ja, jag har stressat ett par gånger, men det kändes inte roligt. (Pojke år 3)

Den sista kategorin bestod av beskrivningar som var ospecificerade och även här var
det både pojkar och flickor som uppgav svaren.

 Konstigt. (Flicka år 3)

Sammanfattning
� Stressen som förekommer hos yngre elever i samband med matematik yttrar sig

via fysiska- och psykiska symptom samt en kategori som består av svar som är
svårtolkade till vilken kategori de ska tillhöra.

� De psykiska symptomen var de svar som var vanligast bland eleverna.

5.3 Stressorer
Jag kunde tydligt urskilja fyra kategorier av stressorer som eleverna uppgav
utvecklade stress i samband med matematik. Dessa var, att tiden inte räcker till,
konkurrens mellan eleverna, för stora utmaningar och hög ljudvolym. Av dessa
kategorier var de två första de vanligaste förekommande. Ingen elev upplevde de
gemensamma genomgångarna i matematik som stressande.
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Tiden räcker inte till
Det var både flickor och pojkar som uppgav olika former av att tiden inte räcker till
som stressor. De ville hinna avsluta sitt arbete i tid. En pojke berättade att deras klass
hade beting att arbeta med i olika ämnen, bland annat matematiken. Denna vecka
hade han inte hunnit klart detta och kände sig stressad över det. Två flickor uppgav
att de kände sig stressade när de inte hunnit klart lektionens uppgift eller ett arbete
under längre tidsrymd. En annan faktor var att man som elev vill hinna längre med
en uppgift eller liknande på den tid som finns till förfogande.

Det är när vi ska lägga ner och sånt och så har jag bara en grej kvar att göra på papperet.
(Flicka år 2)

Därför att man vill hinna längre. (Flicka år 3)

Flertalet elever berättade om att de kunde uppleva stress i samband med
matematikläxorna. De upplevde att tiden ibland inte räckte till för att hinna med allt
som skulle genomföras efter skolan såsom fritidsintressen och de vuxnas aktiviteter.
En flicka berättade hur hon fick påminna hennes mamma om att hon måste få tid att
genomföra sina läxor. Hon tyckte dock inte att läxorna var svåra.

/…/ Jag säger så här. Mamma, mamma, vi måste skynda oss hem så jag hinner göra
läxorna. Mamma, mamma vi måste hinna med läxorna. Nej mamma, vi får inte vara
borta för länge. (Flicka år 3)

En pojke berättade hur han ibland får jäkta för att hinna göra läxorna på grund av
andra aktiviteter.

Jämt när jag brukar göra saker, så brukar jag jämt få göra det när jag kommer hem och då
måste jag ju göra andra saker och så där, måste åka iväg och jag måste göra allting jätte
snabbt och så där. (Pojke år 3)

Ja, hemma när vi skulle ut i stallet och släppa in hästarna, det var första gången jag skulle vara med och
släppa in hästarna. Då hade jag hela mattejobbet kvar. Då var jag tvungen att stressa. (Flicka år 3)

Konkurrens
Bland de svar som jag placerade under kategorin konkurrens var det både flickor och
pojkar som var uppgiftslämnare. Två killar berättade att de hade tävlat med
varandra om att ligga först i matteboken. De hade upplevt stress. Dock uppgav de att
de tyckte tävlandet var roligt. En flicka hade inte lika positiva erfarenheter av
tävlande. Hon berättade att hon blev stressad av att tävla. Hon hade nu bestämt sig
för att inte tävla mera.

 Jag stressade för att jag ville vara lika med de andra. (Flicka år 3)

En pojke berättade hur konkurrensen kunde bete sig under matematiken och hur
man kan känna sig i tävlingsmomentet.

Om någon bara går fram och säger, om jag är här kanske han säger att jag är här så
kanske jag tänker att jag måste jobba ifatt och då kanske jag ska göra det talet och då
kanske jag måste, när jag stressar måste jag sitta och tänka och då tänker jag bara på fel
hela tiden och då kommer jag ingen vart. (Pojke år 3)
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Många av eleverna uppgav att de tror att det är många som stressar för att ligga
bland de första i klassen i matematikböckerna och att man kunde bli stressad av att
någon ville jämföra sig med en själv.

Utmaningar och hög ljudvolym
En flicka nämnde för stora utmaningar i form av för svåra tal som man inte förstod i
matematikboken som en tänkbar stressor i samband med matematik. Dock uppgav
hon den inte som en stressor hon själv hade varit utsatt för. En annan flicka uppgav
hög ljudvolym som stressframkallande faktor.

Sammanfattning
� Elever blir stressade av olika saker.
� Att inte hinna klart med ett arbete är en stressor. Lika så att inte få tid att göra

sina läxor.
� Konkurrens mellan elever i form av tävling i matteboken var en vanligt

förekommande stressor.
� Att utsättas för alltför stora utmaningar i form av tal man inte förstod var en

faktor som framkom.
� En alltför hög ljudvolym var ytterligare en stressor som uppkom.

5.4 Sambandet mellan och krav och stress
De flesta eleverna som deltog i intervjuerna uppgav inte ett samband mellan krav
och stress. Endast något enstaka undantag fanns, med det var inte ett kroniskt
tillstånd, utan enbart tillfälligt. De flesta elever upplevde att deras arbetstempo var
tillräckligt och ingen nämnde att de upplevde de eventuella krav som fanns på något
negativt sätt. De flesta uppgav att det var de själva som satt upp mål för hur långt de
skulle hinna i matematikboken, i vissa fall uppgavs läraren som den bestämmande
faktorn, men dessa elever tyckte inte att lärarens krav var för höga. Ingen elev
uppgav något krav från hemmet eller någon annanstans utanför skolan.

Jag, vad heter det, försöker att hinna så långt som möjligt, och göra det sakta och lugnt.
(Flicka år 3)

E. Mhh. Jag brukar hinna ganska så långt.
I. Om du inte skulle hinna så långt som du tänkt hur känns det då?
E. Då får jag väl göra det nästa gång vi har matte. (Flicka år 3 och intervjuare)
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Dock kan man se ett samband mellan krav och stress om man jämför att tiden inte
räcker till och den elev som kände sig stressad över att hans beting ännu inte var
färdigt (se Tiden räcker inte till). Där fanns det ett krav som skulle uppfyllas, men
som eleven inte hade hunnit genomföra. Han upplevde då stress. Då måste kravet
tillsammans med att tiden inte räcker till, leda till stress för denna elev. Samma
samband finns hos de elever som vill fullfölja sin uppgift innan tidsramen tar slut.
Fast i dessa fall är kraven som finns elevernas egna.

Jag har funnit att sambandet mellan krav och stress är tydligt och sammanfattar detta
sammanband i nedanstående figur.

Figur 1. Elevers uppfattning om samband mellan kravnivå och stress.

Analys
� Eleverna uppgav inget samband mellan krav och stress ordagrant.
� Dock finns det ett samband mellan att tiden inte räcker till och krav som läraren

eller eleven själv ställer som kan frambringa stress.

Känner inga höga krav

Låg risk för stress Stress – en riskfaktor

Känner höga krav

Tiden räcker ej till för att genomföra
beting som är bestämda av läraren.
Beting från sig själv, som inte hinner
genomföras.

Räknar i sitt
tempo, tycker att
det fungerar bra.
Kan och förstår

Blir avbruten
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION
I detta kapitel kommer jag utifrån mina frågeställningar att delge mina slutsatser och
relatera dessa till tidigare forskning om stress.

Syftet med detta arbete har varit att undersöka om det förekommer stress i samband
med matematik hos yngre elever, vari den består och i så fall varför den förekommer.
Utifrån detta syfte formulerades följande frågeställningar:

•  Har yngre elever erfarenheter av stress i samband med matematiklektioner?
•  Vilka är de faktorer som kan bidra till att yngre elever upplever stress i

samband med matematik?
•  Hur ser sambandet ut mellan krav och stress?

6.1 Stress i samband med matematik och hur den yttrar sig
Många elever uppger i olika undersökningar att de känner sig stressade i skolan79.
Att vara stressad i samband med matematik som elev förekommer enligt
enkätstudien ”Självkänsla och skolans vardag”80 med en svarsfrekvens på 15% bland
elever i årskurs fem. Dessa elever uppgav att matematiken är alldeles för stressig.
Även i Gustafssons undersökning framkommer att elever kan uppleva stress i
samband med matematik.81

Mina svar styrker dessa resultat då majoriteten av de elever jag intervjuade delgav
att de upplever stress i samband med matematik. Dock uppgav ingen att stressen var
kronisk. Stressen uppkom vid tillfälliga stunder.

Stress hos barn yttrar sig tydligast genom fysiska symptom såsom ont i magen och
huvudvärk.82 Men även genom psykiska symptom såsom självosäkerhet,
överkänslighet och ängslan, menar Levi.83

Att elevers stress yttrar sig i fysiska symptom såsom magont tyder även min
undersökning på. En flicka beskrev hur hon hade fått ont i magen när hon stressade i
matematikboken. Dock var det ingen som uppgav huvudvärk som symptom. De
psykiska symptomen som framkom var inte alltid preciserade och uttalade med de
ord som framskrivs av Levi.84 Kan det vara så att de yngre elevernas bristande
ordförråd kan vara faktorn som påverkar här? Jag tolkar mina svar som att vissa
elever upplever psykiska symptom av stress.

                                                
79 Skolverket (2001). och SOU 2001:55
80 Skolverket (2003b).
81 Gustafsson, M. (2003).
82 Wallin, M. (2001).
83 Levi, L. (2001).
84 Ibid.
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6.2 Stressorer i samband med matematik
Det finns många faktorer som kan utveckla stress hos barn. Ellneby visar på många
av dessa, två av dem är att vara utsatt för hög ljudvolym och att inte förstå.85 Mitt
resultat visar att elever uppgav dessa faktorer som bidragande till deras stress i
samband med matematik.

En ytterligare faktor som leder till stress kan vara att inte hinna klart med sitt
arbete.86 Detta framkom även i min undersökning i form av en obalans mellan beting
som ska utföras och tiden som finns till förfogande. Några elever uppgav just denna
faktor som den utlösande till deras stress i samband med matematik. Dock var det
många av elever som var nöjda med arbetstempot, vilket också visade sig i
Skolverkets undersökning.87 Jag tror att det är så att arbetstempot  upplevs som
rimligt hos yngre elever, medan de byten som sker i skolan mellan olika lektioner är
de som framkallar stress hos vissa yngre elever. Detta är mina egna teorier, men att
byten mellan lektioner under en vanlig skoldag kan vara en stressor har framkommit
i forskning.88

Att elever konkurrerar med varandra genom att tävla vem som ligger längst fram i
matematikboken och genom detta upplever stress framkommer såväl i mitt resultat
som i Gustafssons.89 Dock var frekvensen på denna faktor i min undersökning högre
än hos Gustafsson. Men båda pekar på att det förekommer konkurrens och att detta
framkallar stress hos elever.

6.3 Krav och stress
Enligt Skolverkets undersökning Attityder till skolan 2000 framkommer att det kan
finnas ett samband mellan krav och stress hos elever.90 Denna faktor framhålls även
av Währborg.91 Han hävdar att kraven kan komma från lärare, föräldrar eller någon
annan. Ett samband mellan krav och stress styrks i mina resultat, dock inte genom
elevernas egna ord, utan genom mina tolkningar och slutsatser av vad eleverna har
berättat. Följden av detta blir att ett samband fanns om man jämför tidsperspektivet
och elevernas beting.

Jag tolkar mina resultat som att någon självklar form av matematikängslan inte finns
hos de elever jag intervjuade. Denna tolkning eftersom ingen upplevde kraven som
orimliga under någon längre tid. Ingen elev uttalade heller något som jag kan tyda
som osäkerhet på den egna kapaciteten inom ämnet. Jag tror att detta beror på att de
elever jag intervjuade fortfarande var så pass unga att matematiken fortfarande är
lustfylld och att deras lärare inte ställer för höga krav på dem. Något som lärare till

                                                
85 Ellneby, Y. (1999).
86 Götmalm, V. (2002).
87 Skolverket (2001).
88 Miller, M. (1982).
89 Gustafsson, M. (2003).
90 Skolverket (2001).
91 Währborg, P. (2002).



29

yngre elever börjat undersöka om de gör.92 Det är möjligt att mitt resultat hade sett
annorlunda ut om undersökningen gjorts bland elever som hade andra lärare.

6.4 Yrkesrelevans
Jag anser att denna uppsats har yrkesrelevans. Som blivande matematiklärare har jag
efter detta skrivna arbete inbringat kunskap om hur elevers relation med
matematikundervisningen kan vara. Många larmrapporter har presenterats under
min utbildningstid om stress i skolan, med resultat som jag tycker är oroväckande.
Men denna nyfunna kunskap som uppnåtts genom min uppsats, kan jag utforma
min undervisning med mina resultat i minnet och förhoppningsvis bedriva en
undervisning där stress inte är vanligt förekommande.

Jag har fått ytterligare indikationer än de jag redan upptäckt under min utbildning
för att man som lärare måste se till varje individ och försöka anpassa undervisningen
sådan att det passar var och en av eleverna. Varje elev har sin tröskel för vad den tål
innan stressen framkommer, som lärare vill jag kunna vara uppmärksam på
symtomen för stress och motverka stressen. En sådan enkel sak som att kunna
erbjuda tysta grupprum eller liknande för de elever som upplever att ljudvolymen är
för hög, är en sak som kan ge en individ en bättre skolsituation utan stress.

6.5 Vidare forskning
Under mitt arbete med denna uppsats har frågor väckts hos mig som skulle kunna
vara vägledande för vidare forskning. Jag har i detta arbete undersökt stress i
samband med matematik hos yngre barn, det skulle vara intressant om en liknande
studie gjordes fast inom ett annat skolämne för att se om det finns skillnader eller
likheter. Det skulle även vara intressant att undersöka hur lärarna ser på stress i
samband med matematik hos yngre elever.

                                                
92 Skolverket (2003a).
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Bilaga 1

Berättelse för att introducera eleverna till samtal

Klara är en elev som går i årskurs 3. Varje gång de ska ha matte i skolan tänker hon;
”Åh, jag ligger nästan alltid sist i klassen. Mina kompisar är flera sidor framför mig
fast jag sliter och jobbar det bästa jag kan. Det är så mycket som ska hinnas med… Är
det bara jag som tycker att det är jobbigt och att tiden går alldeles för fort. Den räcker
inte till det jag ska och vill hinna med i matteboken, och det jag känner att andra
tycker jag borde hinna? Sedan har vi det med läxorna i matten, det blir för mycket
ibland att hinna med!”

Andreas går också i årskurs 3. När det är dags för matte i skolan tänker han; ”Det är
inga bekymmer. Matten är rolig för jag känner att jag hinner med det jag ska enligt
vad läraren och andra tycker, även vad jag själv vill. Jag känner ingen press att ligga
på samma sida i boken som någon kompis. Tiden för lektionerna är alldeles lagom.
Arbetstempot passar mig precis.” Läxorna i matematik gör han utan att det tar emot
eller känns jobbigt på något sätt.



Bilaga 2

Linköping 2003-11-01

Hej!

Jag studerar sista terminen på lärarprogrammet vid Linköpings universitet. Ett sista
och avslutande moment i utbildningen är en uppsats på C-nivå på 10 poäng i ämnet
pedagogiskt arbete.

Min uppsats kommer att handla om barn och stress, utifrån ämnet matematik, med
fokusering på barnens egna erfarenheter och upplevelser.

Av den anledningen vill jag intervjua Ert barn tillsammans med andra elever ur
klassen i grupp. Ert barns svar kommer att användas i uppsatsen, men avidentifieras.
Jag har tillsammans med Ert barns klassföreståndare valt ut eleverna.

Intervjuerna kommer att genomföras i Bjällbotullskolans lokaler under skoltid, de
närmaste veckorna.  Intervjuerna kommer att spelas in på band. Jag kommer att
avidentifiera Ert barns namn, ort och skolans namn vid behandlingen av intervjun.

Var vänlig fyll i talongen nedan och skicka den med ditt barn till skolan nästa vecka.
Vid frågor kontakta gärna mig på telefon 013-261203.

Ansvarig handledare för studien är Ingrid Westlund, Linköping universitet, telefon
013-285683.

Med vänlig hälsning

Elin Johansson

…………………………………………………………………………………………………

Jag godkänner  att ______________________________________ får deltaga i intervjun.

Underskrift:



Bilaga 3

Linköping 2003-11-01

Hej!

Jag studerar sista terminen på lärarprogrammet vid Linköpings universitet. Ett sista
och avslutande moment i utbildningen är en uppsats på C-nivå på 10 poäng i ämnet
pedagogiskt arbete.

Min uppsats kommer att handla om barn och stress, utifrån ämnet matematik, med
fokusering på barnens egna erfarenheter och upplevelser.

Av den anledningen vill jag intervjua Ert barn tillsammans med andra elever ur
klassen i grupp. Ert barns svar kommer att användas i uppsatsen, men avidentifieras.
Jag har tillsammans med Ert barns klassföreståndare valt ut eleverna.

Intervjuerna kommer att genomföras i Bjällbotullskolans lokaler under skoltid, de
närmaste veckorna.  Intervjuerna kommer att spelas in på band. Jag kommer att
avidentifiera Ert barns namn, ort och skolans namn vid behandlingen av intervjun.

Var vänlig fyll i talongen nedan och skicka den med ditt barn till skolan nästa vecka
(v. 46). Vid frågor kontakta gärna mig på telefon 013-261203.

Ansvarig handledare för studien är Ingrid Westlund, Linköping universitet, telefon
013-285683.

Med vänlig hälsning

Elin Johansson

…………………………………………………………………………………………………

Kryssa i ditt svar.

Jag godkänner…

Jag godkänner inte…

 att ______________________________________ får deltaga i intervjun.

Underskrift:



Bilaga 4
INTERVJUGUIDE

Inledning
Diverse information: Vad samtalet ska handla om

Berätta att det ska spelas in på band
Bara jag som ska lyssna.
Anonymt i mitt arbete
Om någon vill avsluta, säg till.

Intervju
Bandspelaren sätts igång

1. Deltagarna får berätta vad de heter, ålder, årskurs och skola.
2. Berätta att jag ska läsa två berättelser om två olika elever. Läs berättelserna.
3. Berätta för mig vad ni tänkte på när ni hörde berättelserna.

Följande teman vill jag ska behandlas under samtalet:
•  Hur upplever ni matematiklektionerna när ni räknar fritt?
•  Hur upplever ni matematikgenomgångarna?
•  Hur upplever ni matematikläxorna?

Avslutning
Tillfälle för eleverna att ställa eventuella frågor och få lyssna på inspelningen.


