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Syftet med denna studie var att få en förståelse för hur emotioner påverkar människans numeriska förmåga och 

hur detta förhåller sig till matematikångest och matematikförmågan. Det som undersöktes var hur människans 

antalsuppfattning påverkas av emotionella och neutrala stimuli samt hur detta förhåller sig till individers 

matematikförmåga och matematikångest. För att undersöka detta genomfördes ett experiment med studenter från 

den filosofiska och den tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. Utbildningarna som deltagarna rekryterades 

från, valdes utifrån fokus på matematik. Experimentet bestod av ett självskattningsformulär, ett matematiktest, tre 

estimeringstest och tre diskrimineringstest. Resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad mellan de 

emotionella och neutrala stimuli i estimeringstesten. Det fanns även en signifikant skillnad mellan fakulteterna för 

den uppskattade matematikångesten. Detta innebär att deltagarna intuitivt kunde estimera ett visst antal och även 

diskriminera mellan två mängder bättre när testen involverade emotionella stimuli. Människans antalsuppfattning 

förhöll sig inte till individers matematikångest eller matematikförmåga. 

 

1. Inledning 
Matematikångest är något som många individer lider 

av i vardagen. Enligt Richardson och Suinn (1972) 

definieras matematikångest som “känslan av 

spändhet och ångest kopplat till sifferhantering och 

matematisk problemlösning i en bred variation av 

vardagligt liv och akademiska situationer” (egen 

översättning). I en studie utförd av Hunt, Clark-

Carter och Sheffield (2011) upptäcktes en hög nivå 

av matematikångest hos studenterna som 

undersöktes. En anledning till detta kan vara att 

matematikångest styr valet av utbildning. Deltagarna 

var främst psykologstudenter utan stort fokus på 

matematik i sin utbildning. Forskarna tror att de som 

studerar ett naturvetenskapligt inriktat program, 

skulle ha lägre nivåer av matematikångest (Hunt et 

al., 2011). Matematikångest är associerat med en 

sämre matematikförmåga som bygger på att 

matematikångest kan leda till en sämre matematik-

förmåga och tvärtom (Chang & Beilock, 2016).  
Matematikförmågan involverar numeracy, som 

i denna rapport kommer att ersättas med “den 

numeriska förmågan”. Enligt Dieckmann, Slovic 

och Peters (2009) handlar den numeriska förmågan 

om att förstå och använda sig av siffror. De med en 

bättre numerisk förmåga påverkas inte av 

framingeffekten i lika stor utsträckning som de med 

en sämre förmåga. Framingeffekten handlar om att 

beslut kan påverkas av hur information presenteras, 

trots att innehållet är detsamma (Peters, 2012). De 

med en sämre numerisk förmåga påverkas mer av 

emotionell information. De kan därför få problem 

när emotionell information presenteras samtidigt 

som ett beslut tas. Studier har visat att det finns en 

signifikant skillnad mellan antalsuppfattning vid 

emotionella stimuli med negativ valens och neutrala 

stimuli (Baker, Rodzon & Jordan, 2013). Systemet 

som används vid antalsuppfattning är approximate 

number system (ANS). ANS är vår förmåga att 

intuitivt estimera ett ungefärligt antal av en mängd 

objekt. Denna förmåga har visat sig korrelera med  

individers matematikförmåga och utgör grunden för 

matematikkunskaper (Halberda, Mazzocco & 

Feigenson, 2008).  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med projektet är att få en förståelse för hur 

emotioner påverkar människans numeriska förmåga 

och hur detta förhåller sig till individers matematik-

ångest. Studien kan ge en inblick i möjliga 

bakomliggande faktorer till varför individer med 

matematikångest presterar sämre i skolan av rent 

emotionella skäl, snarare än av kognitiva skäl. Dessa 

faktorer är viktiga för att kunna hjälpa de som lider 

av matematikångest. Frågeställningen i studien är 

därmed följande: Hur påverkas människans antals-

uppfattning av emotionella och neutrala stimuli och 

hur förhåller sig detta till individers matematik-

förmåga och matematikångest? 

1.2 Hypoteser 

Den första hypotesen är att deltagarna som läser en 

teknisk utbildning förväntas ha en bättre numerisk 

förmåga än de som läser en filosofisk utbildning. De 

som läser en teknisk utbildning antas därmed få ett 

bättre resultat på matematiktestet och ha en lägre 

nivå av matematikångest än de med en filosofisk 

utbildning. De med en teknisk utbildning bör därmed 

även prestera bättre på både estimerings- och 

diskrimineringstesten. 

Den andra hypotesen är att emotionella stimuli 

kommer att påverka antalsuppfattningen mer 

negativt än neutrala stimuli. Deltagarna från den 

filosofiska fakulteten kommer dessutom påverkas 

mer av emotionella stimuli än de från tekniska 

fakulteten.  

Den tredje hypotesen är att resultaten på 

matematiktestet, estimerings- och diskriminerings-

testen samt matematikångestnivån kommer att 

korrelera.  
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2. Teoretisk bakgrund 
Forskning kring matematikångest har ökat de senaste 

åren. Enligt Hunt et al. (2011) är Mathematics 

Anxiety Rating Scale (MARS) ett sätt att mäta 

matematikångest. Matematikångestskalan (MAS-

SWE) som används i denna studie är översatt och 

anpassad av Annika Grotherius till svenska 

studenter. Likertskalan består av 23 matematik-

relaterade påståenden. För varje påstående anges 

upplevelsen av ångest på en skala från 1 (inget alls) 

till 5 (väldigt mycket). 
Studier har visat att matematikångest är 

associerat med matematikförmågan, där ångest 

påverkar matematikförmågan negativt (Chang, 

2016). Halberda et al. (2008) har kommit fram till att 

matematikförmågan korrelerar med ANS. ANS är 

människans förmåga att intuitivt uppskatta antal. 

ANS kan mätas genom ett test där diskriminering 

sker mellan två mängder. Skagerlund och Träff 

(2014) fann i en studie att skador i ANS kan leda till 

dyskalkyli. I ett experiment av Halberda et al. (2008) 

klarade vuxna att lösa diskrimineringar där kvoten 

var upp till 10:11. Det var även en signifikant 

kvoteffekt vilket innebär att deltagarna presterade 

bättre vid en större kvotskillnad.  
Enligt Webers lag ökar diskriminerings-

förmågan proportionellt med storleksskillnaden 

mellan två stimuli (Löwenkamp, Gärtner, Haus & 

Franz, 2015). Ett mått på hur bra diskrimingerings-

förmågan på en viss kvot benämns Webers fraktion. 

Webers fraktion indexerar mängden fel som uppstår 

i de mentala representationerna av antalet som visas. 

Det räknas ut genom att beräkna skillnaden mellan 

talen i kvoten, dividerat med det mindre talet. En del 

individer klarar av att diskriminera en kvot på 9:10, 

där Webers fraktion är 0,11. Andra har svårt att 

diskriminera på kvoten 2:3, där Webers fraktion 

ligger på 0,5 (Halberda & Feigenson, 2008). 
Dieckmann et al. (2009) undersökte hur 

beslutsfattande påverkas av den numeriska 

förmågan. Det huvudsakliga fyndet var att de olika 

grupperna, som var uppdelade utefter numerisk 

förmåga, fokuserade på olika informationstyper vid 

ett beslut. Detta kan leda till att olika beslut fattas 

trots att samma information finns tillgänglig. Fyndet 

visade att de med en bättre numerisk förmåga 

fokuserar mer på den numeriska informationen som 

finns tillgänglig i ett narrativt sammanhang. De med 

en sämre numerisk förmåga har svårare att utvärdera 

den numeriska informationen. Formatet för hur 

sannolikheterna presenterades påverkade endast de 

med en sämre numerisk förmåga. När 

sannolikheterna presenterades i frekvensiell form 

rapporterade de en betydligt större risk än vad de 

med en bättre numerisk förmåga gjorde. När 

sannolikheten istället presenterades i procentuell 

form skiljde sig inte resultaten åt. Detta tyder på att 

de med en sämre numerisk förmåga påverkas i 

betydligt större utsträckning av hur information 

presenteras. Den numeriska informationen blir 

därför svår för denna grupp att integrera i 

beslutsfattande och kan leda till svårigheter i 

bedömningar av vardagliga situationer (Dieckmann 

et al., 2009). 
Enligt Dieckmann et al. (2009) handlar den 

numeriska förmågan om att förstå och använda sig 

av siffror. De med en sämre numerisk förmåga har 

visats bli mer påverkade av framingeffekten. De 

förlitar sig istället mer på den icke numeriska 

informationen som finns tillgänglig (Peters, 2012). 

De blir även mer påverkade av emotionell 

information i jämförelse med de som har en bättre 

numerisk förmåga som istället blir mer påverkade av 

siffror som är relaterade till beslut (Peters, 2012).  
Innan 2012 var emotioners påverkan på vår 

antalsuppfattning vid visuella stimuli ett outforskat 

område. Forskare anser att antalsuppfattningen är 

intressant att undersöka då det hävdats att tids-

estimering och estimering av numerisk information 

är en del av ett gemensamt kognitivt system. Webers 

lag överensstämmer med människans sätt att 

diskriminera tids- och numerisk information (Young 

& Cordes, 2013; Baker, Rodzon & Jordan, 2013). I 

en studie av Young och Cordes (2013) upptäckte de 

att emotionella stimuli med negativ valens 

påverkade numeriska uppgifter genom att deltagarna 

underestimerade antalet ansikten i jämförelse med 

neutrala stimuli. Studier har kommit fram till att det 

finns en signifikant skillnad mellan antals-

uppfattning vid emotionella stimuli med negativ 

valens i jämförelse med en neutral valens. Både 

glada och arga stimuli påverkar en persons 

antalsuppfattning genom underestimering, dock är 

påverkan av arga ansikten större. Detta tros bero på 

att arga ansikten ger starkast emotionell effekt 

(Baker et al., 2013). Det finns även forskning som 

har visat att emotionella stimuli istället leder till en 

bättre prestation. En studie av Mitchell (2011) visar 

att emotionella stimuli får en snabb och prioriterad 

åtkomst till de bearbetande resurserna i hjärnan. 

Detta preferentiella bearbetande tros vara kopplat till 

överlevnadsinstinkten. I en studie av Oschner (2000) 

har det visats att människor har lättare för att minnas 

negativt laddade bilder i jämförelse med neutrala. 

Detta eftersom att affektiv information prioriteras. 

Detta kan bero på att det har varit evolutionärt 

fördelaktigt att enkelt uppfatta och minnas negativt 

laddade stimuli eftersom att den typen av stimuli kan 

innebära fara (Kensinger, 2007). 

 

3. Metod 
För att kunna besvara vår frågeställning har vi valt 

att göra en kvantitativ studie. För att testa 

hypoteserna har vi genomfört ett experiment 

bestående av ett självskattningsformulär, ett 

matematiktest, tre estimeringstest och tre 

diskrimineringstest. 
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3.1 Försöksdeltagare 
Samtliga försöksdeltagare studerade vid Linköpings 

universitet. Antal deltagare var 38 stycken, 19 

studenter tillhörde den tekniska fakulteten och 19 

den filosofiska fakulteten. Åldern på deltagarna 

varierade från 19-28 år, m = 22,6 (SD = 2,05). Det 

var 21 kvinnor och 17 män. Deltagarna från den 

tekniska fakulteten studerade programmen teknisk 

fysik och elektroteknik1, teknisk biologi2, kemisk 

biologi,3 medicinsk teknik4 eller det matematiska 

och naturvetenskapliga programmet5. De från den 

filosofiska fakulteten studerade antingen 

psykologprogrammet6, personal- och arbets-

vetenskapsprogrammet7 eller lärarprogrammet8. 

Samtycke lämnades av samtliga deltagarna innan 

experimentet startade. Som kompensation för sitt 

deltagande fick deltagarna en biobiljett. 
 

3.2 Material  
Bilderna till testen formaterades med hjälp av 

programspråket Python, version 3.4, med hjälp av 

modulen Python Imaging Library (PIL) och 

efterträdaren till PIL, Pillow (Lundh & Clark, 2016). 

Bilderna är hämtade från Chicago Face Datebase och 

Karolinska Institutets databas (Ma, Correll & 

Wittenbrink, 2015; Goeleven, Raedt, Leyman & 

Verschuere, 2008). Ett testkompendium användes 

som innehöll information om varje enskilt test och 

ett manus för muntlig information. 
Formuläret Mathematics Anxiety Scale (MAS-

SWE) bestod av 23 påståenden relaterade till 

matematikångest där deltagarna fick ange hur 

mycket ångest de upplever på en skala 1-5. 

Deltagarna fick poäng genom att samtliga svar 

adderades, summan motsvarade deltagarnas 

matematikångest. 
Matematiktestet Berlin Numeracy Test innehöll 

två delar. Den första delen bestod av fyra 

matematiska uppgifter där syftet var att dela in 

deltagarna i kvartiler för att avgöra deras numeriska 

förmåga. Första kvartilen motsvarade en sämre 

förmåga medan kvartil fyra motsvarade en bättre. 

Deltagarna besvarade fråga 1 och fick därefter gå 

vidare till olika frågor beroende på svar. Deltagarna 

hade tio minuter på sig att lösa uppgifterna. Ifall 

tiden överstegs blev de avbrutna och placerades i 

samma kvartil som de som inte klarat uppgiften de 

befann sig på. Del 2 i matematiktestet, Schwartz test, 

bestod av tre uppgifter där varje uppgift gav ett 

poäng. Poängen från del 1 och del 2 adderades för att 

få fram summan som representerade matematik-

förmågan. 
Testen utfördes på en DELL dator, modell 

Latitude E6520, skärmstorlek 15 tum (38 cm). 

Programmet Super Lab 4.5 användes vid det 

                                                           
1 https://liu.se/utbildning/program/tekniskfysik?l=sv    
2https://liu.se/utbildning/program/tekniskbiologi?l=sv 
3 http://liu.se/utbildning/program/kemiskbiologi?l=sv 
4 https://liu.se/utbildning/program/medicinskteknik?l=sv 

emotionella och neutrala estimeringstestet. Testet 

var uppdelat i två betingelser, arga och neutrala 

ansikten. Vardera betingelse bestod av 90 bilder. 

Antal ansikten per bild var 9, 12 eller 15 stycken och 

var jämt fördelade över bilderna. Bilderna hade en 

slumpmässig ordning för varje deltagare. Deltagarna 

fick se en mängd ansikten under 600 ms, följt av en 

mask i 200 ms. Masken användes för att minska 

risken för att det sensoriska minnet skulle dröja sig 

kvar. Mellan bilderna visades en fixeringsbild 

bestående av ett plustecken. Deltagarna fick ett 

poäng som motsvarade medelvärdet på skillnaden 

mellan estimeringarna och de korrekta svaren. Ju 

lägre detta poäng var desto bättre resultat hade 

deltagaren.  
Diskrimineringstestet Panamath bestod av 160 

bilder på gula och blåa prickar placerade på varsin 

sida av bilden. Bilden följdes av en mask. Auditiv 

feedback gavs för att informera om deltagaren hade 

rätt eller fel. Deltagarnas poäng var summan av de 

korrekta svaren. Testet användes för att kontrollera 

att testen med neutrala ansikten var likvärdiga med 

prickar som stimuli. 
Estimeringstestet Identification task mätte 

avvikelsen från det korrekta svaret. Deltagaren fick 

se 65 bilder med gula prickar på under 300 ms där 

prickarnas storlek varierade. Mängden prickar 

växlade mellan antalen 9, 12 eller 15. Deltagarna 

fick ett poäng som motsvarade medelvärdet på 

skillnaden mellan estimeringarna och de korrekta 

svaren. Detta var ett kontrolltest för att bekräfta att 

testen med neutrala ansikten var likvärdiga med 

prickar som stimuli. 
Programmet Super Lab 4.5 användes även vid 

det emotionella och neutrala diskrimineringstestet. 

Testet bestod av två betingelser, arga och neutrala 

ansikten, där respektive betingelse bestod av 90 

bilder. Bilderna var vertikalt uppdelade på mitten 

med ett streck där två olika mängder av samma 

betingelse fanns på vardera sida. Bilderna var 

uppdelade i sju kvoter, 1:2, 3:4, 5:6, 6:7, 7:8, 8:9 och 

9:10. Kvoterna var jämt fördelade med störst antal 

på höger respektive vänster sida. Bilderna visades i 

600 ms. Efter bilden visades en mask i 200 ms följt 

av ett frågetecken. För varje korrekt gissning fick 

deltagarna ett poäng. 
 

3.3 Procedur 
Experimentet tog plats i avskilda rum vid 

Linköpings universitet. Samtliga experiment 

efterliknade varandra i största möjliga mån vad 

gäller miljö och innehåll. Ett manus användes av 

försöksledaren för att ge information om 

experimentet.  
 

5 https://liu.se/utbildning/program/matematik?l=sv 
6https://liu.se/utbildning/program/psykolog?l=sv 
7https://liu.se/utbildning/program/personalvetenskap?l=sv 
8http://liu.se/utbildning/lararutbildning?l=sv 

http://liu.se/utbildning/program/kemiskbiologi?l=sv
https://liu.se/utbildning/program/medicinskteknik?l=sv
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3.3.1 Pilotstudie 
I pilotstudien deltog sex studenter från Linköpings 

universitet. Syftet var att kontrollera att experimentet 

fungerade som det skulle samt att få förslag på 

eventuella förbättringar. Det som ändrades var att 

estimeringstiderna på ansiktena gick från 300 ms till 

600 ms. Ordningen på testen i experimentet ändrades 

genom att byta plats på estimeringstestet med 

emotionella och neutrala stimuli med 

diskrimineringstestet med emotionella och neutrala 

stimuli.  

3.3.2 Experimentdesign 
Experimentet startade med att deltagarna fick fylla i 

ett självskattningsformulär där de uppskattade sin 

matematikångest, på en skala 1-5, vid olika 

matematikrelaterade situationer. Därefter 

genomförde deltagarna ett matematiktest. Testet 

genomfördes för att kunna uppskatta deltagarnas 

numeriska förmåga och kunna placera dem i rätt 

kvartil. Efter detta genomförde deltagarna ett 

estimeringstest med två betingelser, arga och 

neutrala ansikten. Testet bestod av 90 bilder med 

respektive stimuli. Ordningen på vilket stimuli som 

testet inleddes med fördelades jämnt mellan kön och 

fakulteter. Detta för att kontrollera att det inte hade 

någon betydelse för resultatet. Svaret återgavs 

muntligt. Nästa moment i experimentet var 

diskrimineringstestet Panamath. I detta test 

diskriminerade deltagarna mellan gula och blåa 

prickar. Deltagarna fick auditiv feedback från datorn 

i form av ett pip. Därefter genomfördes ett 

estimeringstest med prickar där deltagarna fick se ett 

visst antal gula prickar på skärmen. Deltagarna 

estimerade antalet och skrev in det manuellt på 

datorn. Det sista testet var ett diskrimineringstest 

som bestod av två betingelser, arga och neutrala 

ansikten. I betingelserna fick deltagarna se ansikten 

placerade på vänster respektive höger sida av 

skärmen. Sedan skulle de diskriminera mellan 

mängderna. Ordningen på vilket stimuli som testet 

inleddes med fördelades jämnt mellan kön och 

fakulteter.  
 

4. Resultat 
För analysering av resultatet på självskattnings-

formuläret, Math Anxiety Scale, gjordes ett 

oberoende t-test. Resultatet visade att deltagarna från 

den tekniska fakulteten (n = 19) fick, m = 35,58 (SD 

= 8,00) och deltagarna från den filosofiska fakulteten 

(n = 19) fick, m = 44,47 (SD = 11,15) (se figur a). 

Detta visade att deltagarna från den filosofiska 

fakulteten uppskattade en högre nivå av 

matematikångest. Skillnaden mellan fakulteterna var 

signifikant t(36) = -2,51, p < 0,05, r = 0,39.  

 
Figur a) Diagrammet visar medelvärdet och standardavvikelserna 
för fakulteterna gällande matematikångestformuläret. Y-axeln 

visar antal poäng och x-axeln visar fakulteterna. 

 

 
Figur b) Diagrammet visar standardavvikelserna för fakulteterna 

för matematiktestet. Y-axeln visar antal rätt och fakulteterna visas 
på x-axeln. 

 

Resultatet för matematiktestet, Berlin Numeracy 

Test och Schwartz Test, analyserades med ett 

oberoende t-test. Resultatet för matematiktestet 

visade att de från den tekniska fakulteten (n = 19), 

fick resultatet m = 6,26 poäng (SD = 1,05). De från 

den filosofiska fakulteten (n = 19) fick resultatet, m 

= 5,63 poäng (SD = 1,34) (se figur b). T-testet gav 

värdet t(36) = 1,62, p > 0,05, r = 0,26. Skillnaden 

mellan fakulteterna var inte signifikant. En liten 

negativ korrelation uppmättes mellan matematik-

testet och självskattningsformuläret, ⍴ = -0,26, p > 

0,05. 
Mixed ANOVA användes för att analysera 

resultaten från estimeringstesten med emotionella 

och neutrala stimuli. Resultatet för estimeringstesten 

visade att deltagarna från den tekniska fakulteten 

fick (n = 19) resultatet, m=1,49 (SD = 0,63) för 

neutrala stimuli och m = 1,09 (SD = 0,53) för 

emotionella stimuli. De från den filosofiska 

fakulteten (n = 19) fick resultatet, m = 1,86 (SD = 

0,57) för neutrala stimuli och m = 1,13 (SD = 0,23) 

för emotionella stimuli (se figur c). Medelvärdena är 

baserade på absolutbeloppen mellan deltagarnas 

estimering och de korrekta antalen. Ingen signifikant 

interaktions-effekt uppmättes F(1, 36) = 3,51, p > 

0,05, r = 0,29. Det uppmättes dock en signifikant 

faktoreffekt, F(1, 36) = 39,36, p < 0,05, r = 0,72. 

Ingen signifikant prestationsskillnad (differensen 

mellan emotionella och neutrala stimuli) uppmättes 

mellan fakulteterna t(36) = 1,87, p > 0,05, r = 0,30.  

En positiv korrelation uppmättes mellan 

Identification task och estimeringstestet med 

neutrala stimuli, ⍴ = 0,40, p < 0,05. En signifikant 

korrelation fanns även mellan estimeringstesten med 

neutrala och emotionella stimuli, ⍴ = 0,51, p < 0,05. 
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Figur c) På y-axeln visas medelvärdet och på x-axeln visas 

fakulteterna. 

 
Figur d) Staplarna visar medelvärdet och standardavvikelsen för 
fakulteterna och de olika stimuli. Y-axeln visar antal rätt och x-

axeln fakulteterna. 

 
Resultaten från diskrimineringstesten analyserades 

med hjälp av mixed ANOVA. På diskriminerings-

testen med emotionella och neutrala stimuli fick 

deltagarna från den tekniska fakulteten (n = 19) 

resultatet, m = 66,05 (SD = 10,99) för neutrala 

stimuli och m = 60,00 (SD = 15,73) för emotionella 

stimuli (se figur d). Deltagarna från den filosofiska 

fakulteten (n=18)9 fick resultatet, m = 59,28 (SD = 

11,44) för neutrala stimuli och 60,06 (SD = 13,70) 

för emotionella stimuli. Medelvärdet motsvarade 

antal korrekta estimeringar (se figur d). Ingen 

signifikant faktoreffekt uppmättes F(1, 35) = 0,10, p 

> 0,05, r = 0,05. Det uppmättes inte heller någon 

signifikant interaktionseffekten F(1, 35) = 0,13, p > 

0.05, r = 0,06. Resultaten visade därmed att 

fakulteterna presterade likvärdigt på testen vid båda 

stimuli. Ingen signifikant prestationsskillnad 

uppmättes mellan fakulteterna t(35) = -0,36, p > 

0,05, r = 0,06 En positiv korrelation uppmättes 

mellan Panamath och diskrimineringstestet med 

neutrala stimuli, r = 0,461, p < 0,05. Ytterligare 

signifikanta korrelationer fanns mellan Panamath 

och diskrimineringstestet med emotionella stimuli r 

= 0,35, p < 0,05, och mellan diskrimineringstesten 

med neutrala och emotionella stimuli, r = 0,76, p < 

0,05. Det uppmättes även signifikanta korrelationer 

mellan estiminerings- och diskrimineringstesten 

med neutrala stimuli, r = -0,71, p < 0,05, samt mellan 

estimeringstestet med neutrala stimuli och 

diskrimineringstestet med emotionella stimuli, r = -

0,69, p < 0,05.  

 

                                                           
9 En deltagares resultat föll bort på grund av programfel med 

Superlab. 

5. Diskussion 
Matematikångesten mellan fakulteterna uppmättes 

som signifikant, där studenterna från den filosofiska 

fakulteten uppmätte en högre nivå av matematik-

ångest. Det uppmättes dock ingen signifikant 

skillnad mellan fakulteterna på matematiktestet, 

estimering- eller diskrimineringstesten. Detta kan 

bero på att samtliga deltagare var universitets-

studenter och därmed borde ha en grundläggande 

matematisk och numerisk förmåga. Ytterligare en 

anledning kan vara att det inte fanns tillräckligt med 

uppgifter på matematiktestet. Med ett större antal 

uppgifter skulle det möjligtvis kunna ha lett till en 

signifikant skillnad. Trots den signifikanta 

skillnaden mellan fakulteterna på 

matematikångesten kan vi inte stödja vår hypotes 

eftersom att övriga resultat inte var signifikanta. 
Enligt den andra hypotesen skulle antals-

uppfattningen påverkas mer negativt av emotionella 

stimuli än av neutrala stimuli. Dessutom antogs även 

att de som har en filosofisk utbildning skulle 

påverkas mer av emotionella stimuli i jämförelse 

med de som har en teknisk utbildning. Detta då de 

med en teknisk utbildning förväntades ha en bättre 

numerisk förmåga. Den numeriska förmågan 

påverkades inte mer negativt av emotionella stimuli 

för de med en filosofisk utbildning. Resultatet visade 

ingen signifikant skillnad mellan fakulteterna, dock 

fanns det en signifikant skillnad mellan emotionella 

och neutrala stimuli. Detta resultat var dock i motsats 

till denna hypotes eftersom deltagarna presterade 

signifikant bättre vid emotionella stimuli än vid 

neutrala. Därmed kunde inte denna hypotes stödjas. 

Det här kan bero på att hjärnan bearbetar emotionella 

stimuli snabbare än neutrala stimuli (Mitchell, 

2011). Detta eftersom att det tidigare har varit 

evolutionärt fördelaktigt att uppfatta och minnas 

emotionella stimuli (Kensinger, 2007). 
Trots att ett flertal signifikanta korrelationer 

uppmättes var det inte tillräckligt för att kunna stödja 

den tredje hypotesen. Resultaten visade ingen 

korrelation mellan den matematiska förmågan och 

ANS vilket tidigare teorier hävdat (Halberda et al., 

2008). En anledning till detta skulle kunna vara att 

det var för få deltagare i studien. Det kan innebära att 

avvikande resultat i testen kan påverka korrelationen 

i större utsträckning. Korrelationerna som 

undersöktes i denna studie är ett relativt outforskat 

område vilket leder till att ytterligare forskning krävs 

för att bekräfta våra resultat och undersöka 

korrelationerna närmare. 

Vi bedömer validiteten på samtliga test och 

självskattningsfomuläret som relativt hög. Detta 

eftersom att de använts i tidigare studier och därför 

kan vi säkerställa validiteten då testen mäter det vi 

eftersträvade att mäta. Det är dock svårt att uttala sig 

om reliabiliteten då studien endast utförts en gång.  
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Förslag på framtida studier är en replikering av 

denna studie med en utökad deltagarmängd för att få 

bättre statistisk power. Detta skulle öka chansen för 

att generera signifikanta resultat på samtliga test 

eftersom en skillnad fanns mellan samtliga medel-

värden. En större deltagarmängd skulle resultera i att 

individuella resultat inte skulle kunna påverka 

resultatet i lika stor utsträckning som vid en mindre 

deltagarmängd. En annan förändring skulle vara att 

ha samma antal bilder på varje test för att underlätta 

jämförelsen mellan testen. Om testen består av olika 

antal bilder finns det en stor risk att det ena testet 

alltid kommer få bättre resultat än det andra. Detta 

problem fanns i jämförelsen mellan diskriminerings-

testet med neutrala stimuli (90 bilder) och Panamath 

(160 bilder). Resultaten från Panamath var i vårt fall 

alltid bättre än diskrimineringstestet med neutrala 

stimuli vilket inte gjorde det möjligt att jämföra 

testen med ett ANOVA-test. 
Det skulle även vara intressant att utföra en 

studie där deltagare rekryteras utifrån matematik-

förmågan. För att säkerställa att den matematiska 

förmågan skiljer sig åt skulle en jämförelse mellan 

individer med dyskalkyli och individer utan 

dyskalkyli kunna genomföras. Detta eftersom att 

deltagare från den filosofiska fakulteten kan ha en 

jämlik matematikförmåga med de från den tekniska 

fakulteten. Tidigare studier har visat att matematik-

förmågan korrelerar med ANS (Halberda et al., 

2008). Detta är en anledning till att det är viktigt att 

matematikförmågan skiljer sig åt mellan deltagar-

mängderna som ska jämföras. 
Ett viktigt fynd från denna studie var att 

deltagarna presterade signifikant bättre vid 

emotionella stimuli än vid neutrala. Detta kan bero 

på att deltagarna blev mer fokuserade vid 

emotionella stimuli vilket i sin tur kan ha lett till att 

de presterade bättre. Ytterligare ett fynd var att ingen 

signifikant korrelation mellan matematikångest och 

resultatet på matematiktestet uppmättes. Resultatet 

visade även att studenter från den filosofiska 

fakulteten hade en högre nivå av matematikångest än 

studenterna från den tekniska fakulteten. Eftersom 

att det inte var någon signifikant skillnad mellan 

fakulteternas prestation på matematiktestet tyder 

detta på att studenterna från den filosofiska 

fakulteten hade en hög matematikångest utan att det 

speglades i resultatet från matematiktestet. 
 

5.1 Slutsats 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur 

antalsuppfattningen påverkas av emotionella och 

neutrala stimuli, även hur detta förhåller sig till 

individers matematikförmåga och matematikångest. 

Det vi kommit fram till är att antalsuppfattningen blir 

mer skärpt vid emotionella stimuli med negativ 

valens. Detta innebär att deltagarna intuitivt kunde 

estimera antal bättre när testen involverade 

emotionella stimuli. Det finns inget som tyder på att 

detta förhåller sig till matematikångest eller 

matematikförmågan, vilket innebär att den enda 

uppmätta faktorn som påverkade antals-

uppfattningen var emotionella stimuli. Vi fann ingen 

skillnad i prestation mellan fakulteterna. Därför 

kunde vi inte dra slutsatsen att deltagare från den 

tekniska fakulteten har en bättre numerisk förmåga 

än de från den filosofiska fakulteten. Våra resultat 

visade inget stöd för de förväntade korrelationerna. 

För framtida studier skulle det vara av intresse att 

vidare undersöka relationen mellan emotionella 

stimuli och antalsuppfattning. Detta på grund av att 

våra resultat gick emot resultat från tidigare 

forskning där man fann att emotionella stimuli 

istället försämrade antalsuppfattningen. 
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