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Sammanfattning 

Svenska elevers matematikkunskaper och attityden till ämnet skiljer sig åt beroende på 

eventuell migrationsbakgrund, socioekonomisk bakgrund och kön. För att klargöra om och hur 

elevernas bakgrund påverkar deras attityd används multipel regression.  Attityden mäts genom 

elevers inställning till, självförtroende i och värdering av matematik. Dessa tre koncept 

kvantifieras på tre index vardera, ett som används i undersökningen TIMSS och två skapade 

med faktoranalys. Resultatet visar att elevers bakgrund har en liten men signifikant påverkan 

på deras attityd till matematik. Utlandsfödda pojkar med goda socioekonomiska förutsättningar 

predikteras vara de mest positiva till att lära sig, ha högst självförtroende i matematik och 

beroende på index, också värdera matematik högst. Flickor predikteras genomgående ha sämre 

attityd till matematik än pojkar med samma migrations- och socioekonomiska bakgrund. 

Slutsatserna kring elevernas bakgrunds eventuella påverkan på attityd till matematik påverkas 

endast marginellt av valet av index. Index som viktas efter frågornas faktorladdningar skiljer 

sig delvis mot de oviktade index som används i TIMSS. Viktningen har således en viss påverkan 

på analysen. Vidare konstateras att indexen i TIMSS inte passar svenska elever år 2015. Index 

som passar stickprovet ger delvis andra slutsatser. Framtida forskning bör därför undersöka 

ytterligare hur svenska elevers attityder till matematik bäst kan mätas.  

Nyckelord: TIMSS, faktoranalys, multipel regression, attityd till matematik. 
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1. Introduktion 

Svenska elevers fallande matematikkunskaper har skapat debatt, framför allt när den 

internationella undersökningen PISA redovisades år 2013 (Skolverket, 2016b). Till mångas 

glädje indikerade båda undersökningarna PISA och TIMSS en liten uppgång tre år senare 

(Skolverket, 2016a, b), men matematikundervisningen är fortfarande en het politisk fråga. 

Samma rapporter visade att kunskaperna och attityderna till matematik skiljer sig mellan elever 

med olika bakgrunder. Skolverkets TIMSS-rapport 2016 visade också att de elever som är mer 

positiva till matematik också presterar bättre i ämnet (Skolverket, 2016, s. 60). För att jämna ut 

kunskapsskillnaderna mellan de olika elevgrupperna är det därför av intresse att studera 

relationen mellan elevers bakgrunder och attityder.  

För att mäta elevernas attityd i TIMSS-undersökningen använder Skolverket tre index 

utvecklade av IEA (the International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement). IEA, som ligger bakom undersökningen utvecklade en egen metod för att skapa 

dessa tre index. Eleverna besvarade 9 frågor för varje index, där varje fråga mäts på en fyrgradig 

likertskala. Samtliga frågor i enkäten antogs mäta elevernas attityd lika bra och fick samma vikt 

i indexet. Genom att använda faktoranalys och så kallade faktorpoäng går det att ta hänsyn till 

att vissa frågor bättre mäter elevernas attityd än andra. På så sätt går att det att få en bättre bild 

av elevernas attityder till matematik. Genom att undersöka elevers bakgrunders eventuella 

påverkan på deras attityd till matematik med olika typer av index, dels IEA:s och dels index 

skapade med faktoranalys, går det att se om resultaten skiljer sig åt beroende på vilket typ av 

index som används.   
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2. Bakgrund 

Faktoranalysen har sina rötter i det tidiga 1900-talets psykologi men används också inom andra 

vetenskapsområden så som sociologi och statsvetenskap (Harman, 1967, s. 3-7).  Den 

grundläggande idén med metoden är att finna en eller flera gemensamma underliggande 

strukturer som inte går att observera. Observerbara variabler används därför som indikatorer 

för dessa underliggande strukturer som till exempel personlighetsdrag och attityder. På så sätt 

möjliggör faktoranalysen kvantifiering av dessa underliggande strukturer. Strukturerna går 

därefter att sammanfatta i index och skalor. En poäng med detta är att flertalet observerade 

variabler går att uttrycka i en enda numerisk variabel som till exempel kan användas i 

regressionsanalyser (Harman, 1967, s. 3-7).   

Det finns också andra metoder för att sammanfatta underliggande strukturer till skalor eller 

index, Item Response Techniques (IRT).  Faktoranalys fokuserar på att förklara variation i 

observerade variabler med en gemensam underliggande struktur, men IRT fokuserar på att 

modellera sannolikheten att svara på ett visst sätt på frågor (Tay, Meade och Menguyang, 2015). 

Dessa sannolikheter antas bero på en enda underliggande färdighet. IRT använder också 

tröskelparametrar, det vill säga hur ”svårt” det är för en individ att svara på en viss fråga (Reise, 

Widaman och Pugh, 1993). Det har däremot under senare tid också utvecklats 

faktoranalysmodeller som tar hänsyn till psykologiska trösklar (Kim och Yoon, 2011; Kohli, 

Koran och Henn, 2015), men för att lägga större fokus på de gemensamma underliggande 

strukturerna snarare än själva frågorna används inte tröskelparametrar i denna uppsats.  

IEA däremot utvecklade en egen indexeringsmetod när de skapade indexen till TIMSS. 

Tanken var att anta en analog ansats så att varje index kan delas in i höga, mellan och lägre 

regioner. På så sätt kan eleverna delas in i till exempel de med positiv, neutral och negativ 

inställning till matematik. Eleverna besvarade 9 frågor för varje index, där varje fråga mäts på 

en fyrgradig likertskala. Elevernas individuella indexvärde beräknades genom att först delge 

samtliga 4 svarsalternativ ett numeriskt värde. Stämmer inte alls gavs värdet 0, stämmer inte så 

bra gavs värdet 1, stämmer ganska bra gavs värdet 2 och stämmer precis gavs värdet 3. Varje 

elev får således ett värde på varje fråga, vilka senare summeras. En elev som till exempel svarat 

2×0+1×1+4×2+2×3 på de 9 frågorna får då värdet 15. Detta värde transformeras därefter till ett 

indexvärde där samtliga möjliga värden har ett motsvarande indexvärde som går att gruppera 

in i en region på en kontinuerlig skala. Varje fråga väger därför lika mycket när elevens index 

beräknas (Martin m.fl, 2015).  
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Faktoranalysens skillnad gentemot IEA:s metod är att det går att väga frågorna olika mycket 

när indexen beräknas. En fråga som statistiskt sett har stor påverkan på elevens attityd till 

matematik får därmed större vikt i elevens indexvärde jämfört med de frågor som har mindre 

påverkan. Dessa faktorladdningar är beroende av vilka andra frågor som ställts och av vilket 

data som faktoranalysen genomförs på. IEA däremot gjorde ett antagande om att samtliga frågor 

väger lika mycket (Martin m.fl, 2015). Metoderna ger på så sätt olika bilder av elevernas 

attityder och blir meningsfulla att jämföra.  

Eftersom forskningen är enig om att det finns ett samband mellan attityd till och kunskaper 

i matematik (Ma och Kishor, 1997; Marsh m. fl., 2005) är det relevant att se om attityden skiljer 

sig åt mellan olika elevgrupper. Skolverkets gjorde också en enklare deskriptiv analys av olika 

elevgruppers attityder till matematik i den senaste TIMSS-rapporten. Attityden har blivit 

alltmer negativ över tid och år 2015 hade 52% av svenska åttondeklassare en negativ inställning 

till att lära sig matematik. Fler flickor än pojkar är negativt inställda och har sämre 

självförtroende i ämnet. Fler pojkar än flickor värderar också ämnet högre. Socioekonomiska 

förutsättningar påverkar också attityden: elever med många hemresurser för lärande har bättre 

inställning till matematik och deras självförtroende är också högre. Större andel av eleverna 

med många hemresurser värderar också ämnet högre än motsvarande andel bland elever med 

få hemresurser. Elever födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar värderar också ämnet högre 

än svenskfödda elever med minst en svenskfödd förälder (Skolverket, 2016a). Däremot 

publicerades ingen djupare analys kring i vilken omfattning elevers bakgrund påverkar deras 

attityd till matematik.  

 

3. Syfte 

För att komplettera Skolverkets analys så syftar den här uppsatsen till att djupare undersöka 

bakgrundsvariablerna migrationsbakgrund, socioekonomiska förutsättningar och köns 

eventuella påverkan på elevernas inställning till, självförtroende i och värdering av matematik. 

Genom att göra denna kompletterande analys på IEA:s index som Skolverket använt och på 

index skapade genom faktoranalys synliggörs också eventuella skillnader i resultat beroende på 

indexkonstruktion. 
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4. Data 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) har genomförts fem gånger i 

Sverige sedan 1990-talet. Bakom undersökningen ligger IEA (the International Association for 

the Evaluation of Educational Achievement) som genomförs i Sverige av Skolverket. År 2015 

deltog globalt 580 000 elever från 57 länder i undersökningen. I Sverige deltog 4090 elever från 

150 skolor i årskurs 8 (Skolverket, 2016a, s. 10). 

Eleverna som deltog valdes ut genom ett klusterurval i två steg. Ett obundet slumpmässigt 

urval (OSU) skulle inte vara praktiskt genomförbart. Undersökningen samlar också in 

information om variabler som skolor, klass och lärare vilka kräver att det är fler än en elev per 

skola, klass och lärare. Det finns också ekonomiska vinster med att inte genomföra ett OSU då 

det skulle innebära en hög sannolikhet att färre antal elever skulle dras från ett större antal 

skolor vilket skulle medföra logistiska komplikationer. Urvalsmetoden är således ett 

tvåstegsurval. Först sker ett urval av skolor och därefter ett urval av klasser på dessa skolor. 

Eleverna stratifierades också i sju olika stratum utifrån medelbetyg (LaRoche, Joncas och Foy, 

2015, s. 3.33).  

 

4.1 Olika variabler 

Indexen betraktas som en del av resultatet och deras respektive fördelning redovisas grafiskt i 

Bilaga A. Indexen bygger på olika delfrågor vilka i sin tur är listade i Bilaga B.  

För att kontrollera att indexens 9 delfrågor har en hög konsistens används Cronbachs alfa. 

Måttet går mellan 0 och 1 och mäter indexets interna konsistens, det vill säga hur väl de 9 

frågorna mäter samma underliggande struktur. Ett högre Cronbachs alfa innebär att delfrågorna 

mäter samma sak. För att jämföra grupper rekommenderar Bland och Altman (1997) ett värde 

över 0,7 för att den interna reliabiliteten ska vara god nog. Tabell 1 visar att samtliga tre index 

får ett värde över 0,8 vilket visar att de olika delfrågorna tillsammans har en god korrelation 

och mäter samma sak.  

De oberoende variablerna, det vill säga bakgrundsvariablerna eventuell migrationsbakgrund, 

socioekonomisk bakgrund och kön redovisas i Tabell 2 på följande sida. Kategorierna för 

variabeln socioekonomisk bakgrund bygger på IEA:s index hemresurser för lärande. Indexet 

baseras på frågor om elevens tillgång till internet, eget skrivbord och eget rum. Det bygger 

också på frågor om antal apparater för digital informationshantering och antal böcker som finns 

i hemmet samt vårdnadshavarnas utbildningsnivå. Viktigt att notera är att gruppen elever med 

få hemresurser i Sverige är så pass liten (128 elever eller 3,2% av stickprovet) vilket gör att 
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uppskattningarnas osäkerhet blir hög. Denna kategori kommer därför att uteslutas ur analysen. 

Analyserna för socioekonomisk bakgrund kommer därför göras enbart på grupperna med 

många respektive färre hemresurser. 

Tabell 1. Indexens Cronbachs alfa. 

Modell Cronbachs Alfa 

Elevers inställning till att lära sig matematik 0,948 

Elevers självförtroende i matematik 0,876 

Elevers värdering av matematik 0,920 
 

Tabell 2. Variablerna eventuell migrationsbakgrund, socioekonomisk bakgrund och kön. 

Oberoende variabler Typ av variabel Möjliga värden 
Eventuell migrationsbakgrund Kategorisk Svenskfödda elever med minst en svenskfödd 

förälder 
Svenskfödda elever med utlandsfödda föräldrar 
Utlandsfödda elever 

Socioekonomisk bakgrund Kategorisk Många hemresurser 
Färre hemresurser 
Få hemresurser 

Kön Kategorisk Flicka 
Pojke 

 

4.2 Deskriptiv statistik 

För att få en bättre bild över de olika variablerna presenteras de tre oberoende variablernas 

(bakgrundsvariablernas) fördelningar grafiskt.  

Eventuell migrationsbakgrund redovisas i Figur 1. För att förenkla jämförelsen med 

Skolverkets analys delas eleverna in i samma tre grupper som används i TIMSS-rapporten. 

Eleverna delas därför in i grupperna svenskfödda elever med minst en svenskfödd förälder, 

svenskfödda elever med utlandsfödda föräldrar, och utlandsfödda elever.  

 

Figur 1. Antal elever efter migrationsbakgrund. 
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Variabeln socioekonomisk bakgrund presenteras i Figur 2. När det gäller socioekonomisk 

bakgrund så är, som tidigare nämnts, antalet elever som har få hemresurser så pass liten att det 

är svårt att göra bra analyser och kommer därför inte att tas med som en egen kategori. Andelen 

elever med få resurser redovisas dock i den deskriptiva statistiken. Den absolut största gruppen 

är den grupp med färre hemresurser, nästan tre gånger så stor som gruppen med många 

hemresurser. Figur 3 visar att flickor är något färre än pojkar i urvalet, 1975 flickor och 2104 

pojkar. 

 

 

Figur 2. Antal elever efter socioekonomisk bakgrund. 

 

Figur 3. Antal elever efter kön. 

 

För att få en tydligare bild över hur stora grupperna är redovisas på efterföljande sida i Figur 4, 

Figur 5 och Figur 6 eleverna efter migrationsbakgrund och socioekonomisk bakgrund, 

migrationsbakgrund och kön samt efter socioekonomisk bakgrund och kön. Även här redovisas 

de elever med få resurser, men de kommer som tidigare nämnts uteslutas ur analysen. 
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Figur 5. Elever efter eventuell migrationsbakgrund och kön. 
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4.3 Bortfall 

Täckningen för TIMSS-undersökningen är 100% (Martin m. fl., 2015, s. 5147). Det bortfall 

som finns är därför partiellt, således elever som deltog men inte svarade på alla frågor. Detta 

bortfall ligger 0,9-4,5% på de olika variablerna. Bortfallet bedöms vara slumpmässigt fördelat 

mellan observationerna, det vill säga MCAR (Missing completely at random). Om stickprovet 

är stort och bortfallet är litet kan observationer som antas bero på MCAR uteslutas ur analysen 

utan att estimatorerna blir biased. Det finns ingen komplett metod för att undersöka om det 

finns något eventuellt mönster i bortfallet utan detta bedöms från fall till fall. Men ett vanligt 

sätt att undersöka om bortfallet är MCAR är att använda Little’s MCAR-test (Garson, 2015, 

s.11f). Enligt detta test så är bortfallet MCAR (𝑝=0,654).   

Bortfallet kan hanteras på två sätt – genom att inte ta med de ofullständiga observationerna 

i analysen eller genom att imputera värden. Det första alternativet är enklare och gör studien 

lättare jämförbar med andra. Nackdelen är att information går förlorad och den statistiska 

styrkan minskar i och med att antalet observationer minskar. Fördelarna med imputation är 

framförallt att den statistiska styrkan ökar i och med att antalet observationer ökar. Nackdelen 

med imputation i denna studie är att observationerna är beroende av varandra eftersom det är 

flernivådata, det går således inte att genomföra imputation med vanliga metoder. Praxis för att 

hantera bortfall vid flernivådata är därför att inte använda sig av imputation (Grund, Lüdtke och 

Robitzsch, 2016, s.1). Det finns visserligen imputationsmetoder (van Buuren, 2011; Grund m. 

fl., 2016) för att ta flernivån i beaktning. Dessa metoder är dock ännu inte optimala (Grund m. 

fl., 2016, s. 15). I och med att stickprovet dessutom är så pass stort och bortfallet så pass litet 

så bedöms den statistiska styrkan som försvinner om bortfallet inte kompenseras vara 

försumbar.  

Givet att bortfallet är MCAR så kan det ignoreras på två olika sätt enligt Kang (2013): 

antingen genom listwise deletion (LD) eller pairwise deletion (PD). LD innebär att alla 

observationer där någon av variablerna saknas tas bort. PD använder alla tillgängliga data och 

tar bara bort de värden som saknas. Nackdelen med PD är att det blir olika stickprov för olika 

variabler i samma analys vilket kan ge olika medelfel. Nackdelen med LD att data förloras och 

den statistiska styrkan minskar. LD kan också ge biased estimatorer men om MCAR är uppfyllt 

så är detta inget problem (Kang, s. 403-404). Eftersom stickprovet i denna studie är så pass stort 

och bortfallet så pass litet så antas den statistiska styrkan som går förlorad vara försumbar. I 

och med att bortfallet dessutom antas vara MCAR så ger inte LD biased estimatorer. LD är 

därför den metod som används. Det totala antalet observationer som används efter listwise 
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deletion är 3542 (elevers inställning till att lära sig matematik), 3492 (elevers självförtroende i 

matematik) och 3544 (elevers värdering av matematik). 

5. Metod 

För att mäta attityd används index för elevers inställning till, självförtroende i och värdering av 

matematik. Samtliga tre index för inställning, självförtroende och värdering finns dels i form 

av IEA:s index och dels i form av index som skapas med faktoranalys.  Därefter används 

multipel regression för att se bakgrundsvariablernas eventuella påverkan på elevernas attityd. 

Regressionerna genomförs för samtliga typer av index för att synliggöra om resultaten skiljer 

sig beroende på vilken typ av index som används.  

5.1 Faktoranalys 

En faktoranalys bygger på att det finns en underliggande struktur bland de observerade 

variablerna (Hair m. fl., 2006, s. 104). Denna underliggande struktur benämns som en latent 

variabel, en variabel som inte går att observera. När de latenta variablerna som eftersöks redan 

är kända används konfirmatorisk faktoranalys, CFA. Med hjälp av korrelationer mäter CFA de 

observerade variablernas relation med den latenta variabeln. I ekvationsform uttrycks detta:  

𝑥1 = 𝜆𝑥1,1𝜉1 + 𝛿1 

där 𝜆𝑥1,1 representerar faktorladdningen, det vill säga relationen mellan den latenta varibeln 𝜉1 

och den observerade variabeln 𝑥1. Eftersom 𝜉1 inte representerar all variation i 𝑥1 så finns också 

en felterm 𝛿1 (Hair m. fl., 2006, s. 776). Beräkningarna av dessa parametrar baseras på en 

korrelations- eller kovariansmatris av de observerade variablerna. När data är på ordinalskala 

rekommenderas polykorisk korrelation (Flora och Curran, 2004; Holgado–Tello, Chacón–

Moscoso, Barbero–García och Vila-Abad, 2010) vilket används i denna studie. Som 

estimationsmetod används minimized residuals vilket rekommenderas i samband med 

polykorisk korrelation (Jöreskog, 2003). 

Hair m. fl. (2014, s. 121-125) diskuterar olika skalningsmetoder för att med hjälp av 

faktoranalys skapa nya variabler som kan användas i exempelvis regression. I denna uppsats 

kommer faktorpoäng att användas eftersom metoden tar hänsyn till de observerade variablers 

faktorladdningar. Till skillnad från IEA:s index kommer således de observerade variabler 

(frågor) som har en stark korrelation med den latenta variabeln påverka elevens indexpoäng i 

högre grad än de som har en svag korrelation (Hair m. fl., 2006, s.125). Varje elevs faktorpoäng 

skalas därefter om till samma skala som IEA:s index, för att på så sätt göra dem jämförbara.   
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Förutsättningarna som måste gälla för att en faktoranalys skall gå att genomföra är relativt 

få. Det krävs en stickprovsstorlek på över 50 observationer, fler än 5 variabler per observation 

och fler än 10 observationer per variabel (Hair m. fl., 2006, s. 113). Inget av dessa utgör något 

problem i denna uppsats. Faktoranalysen görs i R 3.3.0. Paketen psych och polycor används för 

att genomföra faktoranalysen baserad på ordinala data. 

5.2 Två index med faktoranalys 

Innan regressionerna kan genomföras behöver modellanpassningen för IEA:s index 

undersökas. Detta eftersom faktoranalysindexen bör bygga på samma modell för att bli 

jämförbart. Detta görs med två mått, chi-square och RMSEA (the root mean square error of 

approximation). Eftersom stickproven är så pass stora, 3542, 3492 respektive 3544 

observationer, rapporteras inte chi-square då måttet vid stora stickprov förkastar nollhypotesen 

(att modellen skulle vara korrekt och passa stickprovet) även i de fall avvikelserna mellan 

modell och stickprov är små (Bentler, 1980, s. 591). RMSEA, som anpassas efter 

stickprovsstorleken, bör vara så nära noll som möjligt men under 0,08-0,1 för att den teoretiska 

modellen skall passa stickprovet (MacCallum, Brown och Sugawara, 1996, s. 134). Samma 

författare påpekar också att värdet på RMSEA bör sättas i kontext till stickprovsstorleken och 

antalet frihetsgrader, där större stickprovsstorlek och fler frihetsgrader ger högre precision 

(MacCallum, Brown och Sugawara, 1996, s. 134). Värdet 0,1 bör därför ses ett relativt högt 

värde då stickprovet i denna undersökning är stort och antalet frihetsgrader är 27. Tabell 3 visar 

att RMSEA i samtliga tre av IEA:s index och indexen byggda med faktoranalys och 9 frågor är 

över det acceptabla 0,1.  

Tabell 3. RMSEA för IEA:s index och indexen bygga med faktoranalys 9 frågor. 

Modell RMSEA 
Elevers inställning till att lära sig matematik 0,122 
Elevers självförtroende i matematik 0,201 
Elevers värdering av matematik 0,215 

 

Detta innebär att det inte finns något bra stöd för att indexens frågor mäter en enda dimension. 

För att minska RMSEA till en acceptabel nivå antogs en explorativ ansats för att, förutom IEA:s 

index och indexet skapat med faktoranalys och 9 frågor, skapa ytterligare ett index. Detta tredje 

typ av index syftar till att bygga ett index vilket bygger på frågorna som ingår mäter en enda 

dimension i stickprovet, det vill säga bygger på en modell som passar stickprovet. Antalet frågor 

i respektive index reducerades tills det att de fick ett RMSEA under 0,1, allra helst under 0,8. 

Om RMSEA understeg 0,1 så behölls indexet, om inte så upprepades proceduren tills det att 
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RMSEA var tillräckligt lågt. Dessa index RMSEA och antal frågor redovisas i Tabell 4. 

Samtliga tre reducerade index visar en god intern konsistens med Cronbachs alfa över 0,7.  

Tabell 4. Index skapade med reducerat antal frågor. 

Modell RMSEA Antal frågor Cronbachs alfa 

Elevers inställning till att lära sig matematik 0,085 7 0,949 
Elevers självförtroende i matematik 0,074 5 0,890 
Elevers värdering av matematik 0,050 5 0,809 

Varje faktoranalys ger också faktorladdningar. Dessa visar varje frågas korrelation till de 

latenta variablerna och fungerar som vikter vid beräkning av faktorpoängen och därmed också 

indexvärden. Faktorladdningarna är alla höga och redovisas i Tabell 5. Tecknen framför 

korrelationen skiljer sig åt mellan de två indexen för elevernas självförtroende. De tecken som 

är positiva i indexet med 9 frågor är negativa framför samma frågor i indexet med fem frågor 

och tvärtom. Detta beror på hur frågorna är formulerade då det är fler negativt laddade frågor i 

det större indexet, men fler positivt ställda i det reducerade indexet. Det reducerade indexet 

vänds för att lättare kunna jämföras med indexet med 9 frågor. 

Analysen kommer således att använda tre typer av index: dels IEA:s oviktade index, dels de 

faktoranalysindex byggda med faktorpoäng och samma frågor som IEA:s och slutligen de index 

med färre antal frågor som är byggda med faktorpoäng och innehar en acceptabel RMSEA. 

Varje typ av index mäter tre olika koncept; elevers inställning till att lära sig matematik, elevers 

självförtroende i matematik och elevers värdering av matematik. Det finns således totalt 9 

beroende variabler vilket innebär att totalt 9 regressioner genomförs, alla med samma 

oberoende variabler. 

Relationerna mellan indexen speglar det faktum att IEA:s index och indexet med 9 frågor 

bygger på samma antal frågor samtidigt som indexen byggda på faktoranalys tar hänsyn till att 

frågorna väger olika mycket. Korrelationerna är som starkast när det gäller elevers inställning: 

0,998 mellan IEA:s index och indexet bestående av 9 frågor, 0,996 mellan IEA:s index och 

indexet med 7 frågor och 0,998 mellan indexen med 9 respektive 7 frågor. När det gäller 

självförtroendet i matematik är korrelationen 0,958 mellan IEA:s index och indexet bestående 

av 9 frågor, 0,911 mellan IEA:s index och indexet med 5 frågor och 0,944 mellan indexen med 

9 respektive 5 frågor. Korrelationen är något svagare när det gäller elevernas värdering av 

matematik: 0,943 mellan IEA:s index och indexet bestående av 9 frågor, 0,888 mellan IEA:s 

index och indexet med 5 frågor och 0,970 mellan indexen med 9 respektive 5 frågor. 
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Tabell 5. Faktorladdningar över index med 9 frågor och med reducerat antal frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevers inställning till att lära sig matematik Faktoranalys 9 frågor Faktoranalys 7 frågor 

Jag tycker om att lära mig matematik 0,92 0,91 

Jag önskar att jag inte behövde lära mig matematik -0,72 Ingår ej 

Matematik är tråkigt -0,85 -0,83 

Jag lär mig många intressanta saker i matematik 0,81 Ingår ej 

Jag tycker om matematik 0,96 0,96 

Jag gillar skolarbete som har med siffror att göra 0,90 0,90 

Jag gillar att lösa matematiska problem 0,88 0,89 

Jag ser fram emot att ha matematiklektioner 0,89 0,89 

Matematik är ett av mina favoritämnen 0,91 0,93 

Elevers självförtroende i matematik Faktoranalys 9 frågor Faktoranalys 5 frågor 

Det brukar gå bra för mig i matematik -0,85 0,91 

Matematik är svårare för mig än många av mina klasskamrater 0,79 Ingår ej 

Matematik är helt enkelt inte min starka sida 0,88 -0,77 

Jag lär mig snabbt i matematik -0,85 0,90 

Matematik gör mig nervös 0,61 Ingår ej 

Jag är bra på att lösa svåra matematikuppgifter -0,84 0,90 

Min lärare säger att jag är bra i matematik -0,68 0,75 

Matematik är det svåraste ämnet för mig 0,89 Ingår ej 

Jag blir förvirrad av matematik 0,82 Ingår ej 

Elevers värdering av matematik Faktoranalys 9 frågor Faktoranalys 5 frågor 

Jag tror jag kan ha nytta av matematikkunskaper i min vardag 0,63 0,58 

Jag behöver matematik för att lära mig andra ämnen i skolan 0,63 Ingår ej 

Jag måste vara duktig i matematik för att komma in på den utbildning jag vill gå 0,83 0,77 

Jag måste vara duktig i matematik för att få det jobb jag vill ha 0,83 Ingår ej 

Jag vill ha ett jobb där jag får använda matematik 0,66 Ingår ej 

Det är viktigt att lära sig matematik för att bli framgångsrik 0,78 0,80 

Att lära mig matematik kommer att ge mig fler arbetstillfällen när jag blir vuxen 0,81 0,85 

Mina föräldrar tycker det är viktigt att går bra för mig i matematik 0,66 Ingår ej 

Det är viktigt att göra bra ifrån sig i matematik 0,76 0,76 
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5.3 Regression 

För att se elevernas bakgrunds eventuella påverkan på elevers attityd till matematik används 

multipel regression. Skolverket använder ett SPSS-tillägg, IDB Analyzer. Tillägget räknar ut 

medelfelen med hjälp av replikationer med en variant av den så kallade jackknifemetoden. För 

att uppsatsens resultat skall bli jämförbart med Skolverkets analys kommer samma tillägg att 

användas. Tillägget har inte implementerat variansanalys vilket annars vore en lämplig metod 

i denna situation då indexen mäts på en kontinuerlig skala och bakgrundsvariablerna är 

kategoriska.   

Idén med variansanalys är att jämföra varianserna, det vill säga variationen, inom grupperna 

med varianserna mellan grupperna. Hypotesen som testas att det inte finns någon skillnad i 

varians mellan de tre olika elevgrupperna (Løvås, 2006, s. 325-327). Variansanalysen 

modellerar relationen mellan medelvärdet av en numerisk beroende variabel och en kategorisk 

förklaringsvariabel. Regression däremot modellerar relationen mellan medelvärdet av en 

numerisk beroende variabel och en numerisk förklaringsvariabel. Om man använder 

dummykodning för den numeriska förklaringsvariabeln fungerar det lika bra att göra en 

regression som variansanalys. Dummyvariabeln förvandlar då förklaringsvariabeln från 

numerisk till kategorisk. Regressionsmodellen för en variansanalys blir då densamma som 

regressionsmodellen för en dummykodad regressionsanalys. En variansanalys testar (i ett F-

test) nollhypotesen: 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3. Om 𝐻0 är sann så är 𝜇1 − 𝜇3 = 0 och 𝜇2 − 𝜇3 = 0  

Regressionsmodellen för en variansanalys av samma grupper är: 

𝐸(𝑦) = 𝛼 + 𝛽1𝑧1 + 𝛽2𝑧2 där 𝜇1 − 𝜇3 = 𝛽1 och 𝜇2 − 𝜇3 = 𝛽2 

Detta innebär att 𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 egentligen är detsamma som 𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 0. Om 𝛽1 =

𝛽2 = 0 så är 𝐸(𝑌) = 𝛼 för varje grupp. 𝛽1 representerar skillnaden mellan medelvärdet av en 

dummy och den tredje gruppen, 𝛽2 representerar skillnaden mellan medelvärdet av den andra 

dummyn och den tredje gruppen. Genom att använda dummyvariabler så kan man testa 

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 0. På samma sätt kan man använda en regressionsanalys för att undersöka 

variansanalysens regressionsmodell (Agresti och Finlay, 2009, s. 379-381). Resultatet av en 

variansanalys och en regressionsanalys blir således likadant. 
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5.3.1 Interaktion mellan eventuell migrationsbakgrund, socioekonomisk bakgrund och kön 

Eventuellt kan det finnas en interaktion mellan de tre bakgrundsvariablerna. Interaktion 

existerar mellan två variabler om en förändring i den ena ger en förändring i den andra 

variabeln. Hypotesen är på så sätt villkorlig, en förändring i 𝑦 beror på 𝑥 givet 𝑧 (Brambor, 

Roberts Clark och Golder, 2006, s. 65). För att se om till exempel förhållandet mellan 

migrationsbakgrund och inställning också är beroende av elevens hemresurser så används 

interaktionstermer. Genom att skapa en artificiell variabel som är en produkt av de två 

förklaringsvariablerna så skapas en interaktionsterm som därefter inkluderas i en 

regressionsmodell. Interaktionstermen visar då om svenskfödda elever med minst en 

svenskfödd föräldrars inställning ökar än mer om de dessutom har högre grad hemresurser än 

om de inte hade haft det.  Regressionsekvationerna som kommer användas blir därför: 

𝐼𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋1𝑋3 + 𝛽6𝑋1𝑋4 + 𝛽7𝑋2𝑋3 + 𝛽8𝑋2𝑋4 + 𝛽9𝑋3𝑋4 + 𝛽10𝑋1𝑋3𝑋4 + 𝛽11𝑋2𝑋3𝑋4 + ɛ 

𝑆𝑗ä𝑙𝑣𝑓ö𝑟𝑡𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 =   𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋1𝑋3 + 𝛽6𝑋1𝑋4 + 𝛽7𝑋2𝑋3 + 𝛽8𝑋2𝑋4 + 𝛽9𝑋3𝑋4 + 𝛽10𝑋1𝑋3𝑋4 + 𝛽11𝑋2𝑋3𝑋4 + ɛ 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋1𝑋3 + 𝛽6𝑋1𝑋4 + 𝛽7𝑋2𝑋3 + 𝛽8𝑋2𝑋4 + 𝛽9𝑋3𝑋4 + 𝛽10𝑋1𝑋3𝑋4 + 𝛽11𝑋2𝑋3𝑋4 + ɛ 

där referenskategorin är i alla tre fallen svenskfödda flickor med minst en svenskfödd förälder 

med många hemresurser. I ekvationen är 𝑋1 en dummy för svenskfödd med utlandsfödda 

föräldrar, 𝑋2 är en dummy för utlandsfödd, 𝑋3 är en dummy för färre hemresurser och 𝑋4 är 

dummy för pojke. Interceptet 𝛼 ska därför tolkas som den genomsnittliga inställningen till, 

självförtroendet i eller värderingen av matematik hos svenskfödda flickor med minst en 

svenskfödd förälder med många hemresurser. 𝛽1 tolkas som skillnaden mellan svenskfödda 

elever med minst en svenskfödd förälder och svenskfödda elever med utlandsfödda föräldrar 

där båda har många hemresurser. 𝛽2 tolkas som skillnaden mellan svenskfödda elever med 

minst en svenskfödd förälder och utlandsfödda elever där båda har många hemresurser. 

𝛽3 tolkas som skillnaden mellan svenskfödda elever med minst en svenskfödd förälder som har 

många respektive färre hemresurser. 𝛽4 tolkas som skillnaden mellan svenskfödda flickor och 

pojkar med minst en svenskfödd förälder med många hemresurser. 

Interaktionstermerna  𝛽5, 𝛽6, 𝛽7, 𝛽8, 𝛽9, 𝛽10, och  𝛽11 skall tolkas som interaktionseffekter. 

Som exempel kan tas att ekvationen för den uppskattade genomsnittliga inställningen till 

matematik för en utlandsfödd pojke med färre resurser blir: 

𝐼𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 =   𝛼 + 𝛽1 ∗ 0 + 𝛽2 ∗ 1 + 𝛽3 ∗ 1 + 𝛽4 ∗ 1 + 𝛽5 ∗ 0 ∗ 1 + 𝛽6 ∗ 0 ∗ 1 +  𝛽7 ∗ 1 ∗ 1 + 𝛽8 ∗ 1 ∗ 1 + 𝛽9 ∗ 1 ∗ 1 

+𝛽10 ∗ 0 ∗ 1 ∗ 1 + 𝛽11 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 + ɛ = 𝛼 + 𝛽2 + 𝛽3 + 𝛽4 + 𝛽7 + 𝛽8 + 𝛽9 + 𝛽11 + ɛ 
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Interaktionstermen 𝛽5 tolkas då som effekten av att eleven själv är född i Sverige men vars 

föräldrar är födda utomlands och har mindre hemresurser för lärande. Parametern 𝛽6 visar 

effekten av att eleven är en svenskfödd pojke med utlandsfödda föräldrar. Parametern 𝛽7 tolkas 

som effekten av eleven både är utlandsfödd och har färre resurser. Parametern 𝛽8 tolkas som 

effekten av att eleven både är utlandsfödd och pojke och 𝛽9 anger effekten av att eleven är en 

pojke med färre hemresurser. Till sist anger 𝛽11 interaktionseffekten av att eleven är en 

utlandsfödd pojke med färre hemresurser vilket skall jämföras med referenskategorin 

svenskfödda flickor med minst en svenskfödd förälder med många hemresurser (te Grotenhuis 

och Thijs, 2015, s. 11-15).   

5.3.2 Förutsättningar  

För att en regressionsmodellens parameterskattningar ska kunna tolkas korrekt måste vissa 

förutsättningar gälla. Antalet observationer, 𝑛, måste vara större än antalet estimatorer 𝛽, och 

det behöver finnas mer än ett värde på 𝑋.  Det förväntas också finnas ett linjärt samband mellan 

samtliga variabler inkluderade i modellen (Hair m. fl., 2014, s. 179). Variansen bör också vara 

homoskedastisk, det vill säga konstant för alla värden på 𝑋 (Asteriou och Hall, 2016, s. 119–

120). Feltermerna bör också vara normalfördelade med väntevärde noll för att kunna göra 

korrekt inferens (Asteriou och Hall, 2016, s. 193). Detta antagande om normalitet utgör inget 

problem i denna uppsats då stickprovet är så pass stort och kravet på normalitet inte behövs vid 

stora stickprov (Andersson, Jorner, Ågren, 2007, s. 74). Grafer över residualernas fördelning 

som använts för att kontrollera att förutsättningarna är uppfyllda finns i Bilaga C. Till sist 

förutsätter regressionen att observationerna är oberoende. Eftersom eleverna i undersökningen 

väljs genom ett klusterurval så är de inte oberoende. Elever som går i samma klass eller på 

samma skola delar vissa variabler med varandra.  Konsekvensen blir att medelfelen inte 

stämmer vilket i sin tur leder till en ökad risk för typ 1 fel. Men eftersom medelfelen som 

produceras i IDB Analyzer är beräknade med jackknifemetoden så är medelfelen justerade just 

för detta. Således är detta inte längre något problem (OECD, 2009, s. 139). 
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6. Resultat 

Modellerna förklarar 6% av variationen i inställning och 9% av variationen i självförtroende 

oavsett vilket index som används. Bakgrundsvariablerna förklarar 5% av variationen bland 

elevernas värdering till matematik enligt IEA:s index och endast 4% enligt de två indexen 

gjorda med hjälp av faktoranalys. Samtliga bakgrundsvariabler i regressionerna har en 

signifikant påverkan på de beroende variablerna för α = 0,01 även om den praktiska 

signifikansen ibland är högst begränsad. 

6.1 Elevers inställning till att lära sig matematik 

Regressionskoefficienterna för elevers inställning till att lära sig matematik redovisas i Tabell 

6. Det finns inga större skillnader mellan koefficienterna bland de tre indexen och ingen 

koefficient ändrar heller riktning beroende på index. Således får eleverna ungefär samma poäng 

när det gäller deras inställning till matematik, oavsett vilken indexeringsmetod som används. 

Detta stämmer också överens med de mycket höga korrelationerna. 

Tabell 6 visar också att någon form av migrationsbakgrund har en negativ effekt på flickors 

inställning till att lära sig matematik. Flickor med någon form av migrationsbakgrund med 

många resurser förutspås ha sämre inställning än svenskfödda flickor med minst en svenskfödd 

förälder. Färre hemresurser innebär också en negativ effekt på inställningen. Detta gäller även 

för pojkar trots att den negativa effekten bromsas något. Sett till kön så har pojkar högre 

indexvärden jämfört med flickor, mellan 0,42 och 0,49 poäng högre.  

Figur 7 visar interaktionseffekterna. Tydligt är att utlandsfödda pojkar med många 

hemresurser förutspås vara mest positiva. Lägst indexvärden får svenskfödda flickor med minst 

en svenskfödd förälder med få resurser. Flickor predikteras genomgående ha en mindre positiv 

inställning än pojkar med samma bakgrund.  

Att ha färre hemresurser påverkar inställningen negativt bland svenskfödda elever med minst 

en svenskfödd förälder men positivt bland pojkar med utlandsfödda föräldrar. Beroende på 

vilket index som används så har socioekonomi olika effekt bland flickor med utlandsfödda 

föräldrar, men effekterna är ytterst små. Bland gruppen utlandsfödda har färre hemresurser en 

positiv påverkan på flickors inställning till matematik, men en negativ effekt på pojkars. 

Överlag stämmer indexen väl överens med varandra så skillnaderna i slutsatser skiljer sig i stort 

sett inte beroende på vilket index som används.  
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Tabell 6. Skattade parametrar för elevers inställning till att lära sig matematik. **signifikant för α = 0,01.  

Elevers inställning till att lära sig matematik  IEA 
Faktoranalys 

9 frågor 
Faktoranalys 

7 frågor 
Intercept 9,70** 9,69** 9,68** 
Född i Sverige med utlandsfödda föräldrar -0,56** -0,69** -0,67** 
Utlandsfödd -0,23** -0,24** -0,27** 
Färre hemresurser -0,88** -0,89** -0,84** 
Pojke 0,42** 0,49** 0,47** 
Född i Sverige med utlandsfödda föräldrar med färre 
hemresurser 

0,86** 0,94** 0,91** 

Utlandsfödd med färre hemresurser 0,97** 1,00** 0,98** 
Född i Sverige med utlandsfödda föräldrar och pojke 0,15** 0,33** 0,36** 
Utlandsfödd och pojke 1,41** 1,21** 1,13** 
Pojke med färre hemresurser -0,07** -0,14** -0,13** 
Född i Sverige med utlandsfödda föräldrar, färre 
hemresurser och pojke 

0,57** 0,42** 0,33** 

Utlandsfödd med färre hemresurser och pojke -1,30** -1,04** -0,99** 
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Figur 7. Prediktioner för elevers inställning till att lära sig matematik. 

Pojkar  
med få 

hemresurser 

Pojkar med 
många 

hemresurser Flickor med 
många 

hemresurser 

Pojkar med 
många 

hemresurser 

Pojkar med många 
hemresurser 

Flickor med 
många 

hemresurser 

Flickor med 
många 

hemresurser 

Pojkar  
med få 

hemresurser 

Flickor 
med få 

hemresurser 

Flickor 
med få 

hemresurser 

Pojkar  
med få 

hemresurser 
Flickor 
med få 

hemresurser 



18 

 

6.2 Elevers självförtroende i matematik 

Skillnaden mellan indexen är något större när det gäller elevernas självförtroende. Tabell 7 visar 

att någon form av migrationsbakgrund har precis som för inställning, en negativ effekt på 

flickors självförtroende i matematik, oavsett mängden hemresurser. Effekten av att vara 

utlandsfödd är starkare enligt faktoranalysindexen jämfört med IEA:s index. Samtidigt ger det 

en större negativ effekt att vara född i Sverige men med utlandsfödda föräldrar enligt IEA:s 

index jämfört med något av de andra två. Skillnaden mellan indexen är något mindre när det 

gäller socioekonomisk bakgrund: färre hemresurser innebär 1,17 poäng lägre enligt IEA:s 

index, 1,31 lägre enligt indexet med 9 frågor och 1,24 poäng lägre enligt indexet med 5 frågor. 

Återigen gäller detta även pojkarna, men hemresursernas effekt är betydligt mindre för dem. 

Pojkarna predikteras ett högre självförtroende, hur mycket högre beror på vilket index som 

används.  

Figur 8 redovisar interaktionseffekten. Här sticker indexen byggda med faktoranalys ut 

något, framför allt när det gäller svenskfödda med utlandsfödda föräldrar. I denna grupp det i 

nästan samtliga fall på större skillnad mellan könen än vad IEA:s index gör. Bäst 

självförtroende har enligt modellens prediktionsvärden, precis som för inställning, utlandsfödda 

pojkar med många hemresurser. Lägst prediktionsvärden har svenskfödda flickor med minst en 

svenskfödd förälder och få hemresurser. 

Tabell 7. Skattade parametrar för elevers självförtroende i matematik. **signifikant för α = 0,01.  

Elevers självförtroende i matematik  IEA 
Faktoranalys 

9 frågor 
Faktoranalys 

5 frågor 
Intercept 10,64** 10,74** 10,66** 
Född i Sverige med utlandsfödda föräldrar -0,64** -0,46** -0,41** 
Utlandsfödd -0,95** -1.20** -1,15** 
Färre hemresurser -1.17** -1.31** -1,24** 
Pojke 0,93** 0,83** 0,85** 
Född i Sverige med utlandsfödda föräldrar med färre 
hemresurser 

0,69** 0,51** 0,57** 

Utlandsfödd med färre hemresurser 1,15** 1,46** 1,55** 
Född i Sverige med utlandsfödda föräldrar och pojke -0,39** -0,14** -0,44** 
Utlandsfödd och pojke 1,70** 1,63** 1,81** 
Pojke med färre hemresurser -0,15** -0,03** -0,03** 
Född i Sverige med utlandsfödda föräldrar, färre 
hemresurser och pojke 

1,01** 0,80** 0,96** 

Utlandsfödd med färre hemresurser och pojke -1,64** -1.56** -1,74** 
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6.3 Elevers värdering av matematik 

Elevernas värdering av matematik är den del av attityden som skiljer sig minst bland de olika 

elevgrupperna. Samtidigt är indexkonstruktionens påverkan på analysen är mer komplex.  

Bland flickor med många hemresurser ger det en negativ effekt av att vara född i Sverige 

men med utlandsfödda föräldrar på värderingen jämfört med svenskfödda flickor med minst en 

svenskfödd förälder enligt IEA:s index. Samma bakgrundsvariabel får en signifikant positiv, 

om än svag påverkan om något av indexen gjorda med hjälp av faktoranalys används. 

Utlandsfödda flickor med många resurser förutspås värdera ämnet högre än svenskfödda flickor 

med minst en svenskfödd förälder enligt det reducerade indexet men inte enligt de andra två.  

Övriga koefficienter i Tabell 8 är däremot snarlika mellan indexen. Färre hemresurser har precis 

som för inställning och självförtroende en negativ effekt. Mönstret för kön upprepar sig också, 

pojkar predikteras högre indexvärden och värderar således matematik högre än flickorna.  

Interaktionseffekterna som redovisas i Figur 9 visar att samtliga index följer varandra relativt 

väl. Båda indexen gjorda med faktoranalys följer varandra bättre än vad något av dem följer 

IEA:s. Detta speglas också av korrelationerna där indexen med faktoranalys hade högst 

korrelation med 0,970. 

 

Flickor med 
många 

hemresurser

Pojkar med många 
hemresurser

Flickor med färre 
hemresurser

Pojkar med 
färre 

hemresurser

Flickor med 
många 

hemresurser

Pojkar med 
många 

hemresurser

Flickor med 
färre 

hemresurser

Pojkar med färre 
hemresurser

Flickor med 
många 

hemresurser

Pojkar med många 
hemresurser

Flickor med färre 
hemresurser

Pojkar med 
färre 

hemresurser

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

In
d

ex
vä

rd
e

Prediktioner för elevers självförtroende i matematik

IEA Faktoranalys 9 frågor Faktoranalys 5 frågor

Född i Sverige med 
utlandsfödda föräldrar

Utlandsfödda
Född i Sverige med minst en 

svenskfödd förälder

Figur 8. Prediktioner för elevers självförtroende i matematik. 
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Tabell 8. Skattade parametrar för elevers värdering av matematik. **signifikant för α = 0,01.  

Elevers värdering av matematik  IEA 
Faktoranalys 

9 frågor 
Faktoranalys 

5 frågor 
Intercept 9,58** 9,63** 9,65** 
Född i Sverige med utlandsfödda föräldrar -0,13** 0,03** 0,22** 
Utlandsfödd -0,13** -0,08** 0,06** 
Färre resurser -0,57** -0,59** -0,54** 
Pojke 0,36** 0,32** 0,26** 
Född i Sverige med utlandsfödda föräldrar med färre 
resurser 

0,93** 0,91** 0,63** 

Utlandsfödd med färre resurser 0,67** 0,64** 0,37** 
Född i Sverige med utlandsfödda föräldrar och pojke 0,32** 0,32** 0,20** 
Utlandsfödd och pojke 1,02** 0,71** 0,46** 
Pojke med färre resurser 0,10** 0,10** 0,09** 
Född i Sverige med utlandsfödda föräldrar, färre resurser 
och pojke 

-0,52** -0,60** -0,40** 

Utlandsfödd med färre resurser och pojke -1,00** -0,75** -0,54** 
 

 

Figur 9. Elevers värdering av matematik. 
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7. Diskussion 

Elevers bakgrund utgör en signifikant om än liten påverkan på deras attityd till matematik. 

Regressionerna ger låga determinationskoefficienter mellan 4 och 9%. Det bör dock inte ses 

som negativt. Syftet var inte att hitta en modell för att förklara så mycket som möjligt av 

variationen utan att se om och i vilken grad elevens bakgrund påverkar attityden till matematik. 

Att bakgrundsvariabler förklarar 4-9% av elevers attityd till matematik är på ett sätt positivt.  

Valet av tre separata regressioner för de tre olika indexen, inställning, självförtroende och 

värdering medför en ökad risk för typ 1 fel. Multivariata metoder så som MANOVA eller 

multivariat linjär regression hade varit bra alternativ för att minska denna risk. I detta fall var 

det mjukvarubegränsningar i IDB Analyzer som gjorde att tre separata regressioner valdes.  I 

och med att IDB Analyzer användes går det tack vare replikationerna och det stora stickprovet 

att generalisera resultaten till samtliga svenska åttondeklassare.  

Bortfallsmetoden listwise deletion innebar att 13-15% av observationerna försvann i 

regressionerna. Detta medför att viktningen inte summerar till antalet observationer. 

Observationerna viktas då felaktigt. Eftersom observationerna ändå var så pass många och 

medelfelen inte var i fokus i denna studie bedöms detta vara ett problem av mindre betydelse. 

Bortfallet har varit likadant mellan de olika metoderna och har på så sätt inte påverkat 

jämförelsen av de olika indexeringsmetoderna.  

När det gäller resultaten stämmer de i stort överens med Skolverkets analys: elever födda i 

Sverige med minst en svenskfödd förälder, med goda socioekonomiska förutsättningar och 

pojkar är de elevgrupper som predikteras ha mest positiv attityd till matematik. En tänkbar 

förklaring är att det också är denna grupp som presterar bäst enligt Skolverkets analys. 

Resultatet skiljer sig delvis gentemot Skolverkets i och med de hade funnit att fler elever med 

migrationsbakgrund värderade matematik högre. Om IEA:s index eller indexet med 9 frågor 

används så predikteras utlandsfödda flickor matematik värdera ämnet lägre än svenskfödda 

elever med minst en svenskfödd förälder. Det kan dock sägas att den negativa påverkan var 

liten. Indexet med fem frågor visade samma resultat som Skolverket.  

Resultatet visar också att olika slutsatser till viss del dras beroende på vilket index som 

används. Det finns inga större skillnader mellan indexen byggda med faktoranalys. De två 

skiljer sig dock något mot IEA:s när det gäller elevers självförtroende i och värdering av 

matematik. Olika frågors vikt hos de latenta variablerna, attityderna, har således en viss 

påverkan på analysen.  
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Modellanpassningen, mätt med RMSEA, visade att inget av IEA:s indexmodeller indikerade 

att kombinationen av frågor faktiskt representerar en och samma attityd. Således kan indexets 

validitet för svenska elever år 2015 ifrågasättas. Indexet antar helt enkelt att attityd kan mätas 

enligt en teoretisk modell som inte ger ett tillräckligt låg RMSEA som kan styrka att indexen 

är endimensionella. När kravet på ett RMSEA under 0,1 uppfylldes och en annan teoretisk 

modell på så sätt antogs blev resultatet delvis ett annat. Detta visar på vikten av att säkerställa 

att modellerna är korrekt specificerade. En möjlig förklaring till att en denna modell trots allt 

använts är att indexet inte utvecklats på samma stickprov som använts i Skolverkets analys. 

Men av samma skäl så bör inte heller samma teoretiska modell användas för att dra slutsatser 

om svenska elevers attityder.   

Noterbart är att indexet bestående av 9 frågor bygger på samma variabler som IEA. Detta 

index visade liknande resultat som de reducerade indexen vilka byggde på variabler som 

gemensamt uppfyllde de statistiska kraven för att endimensionalitet kan antas. Dessa två hade 

viktningen gemensamt – således tycks viktning av frågorna ha större betydelse på skillnaden 

mellan indexen än att indexen använder olika antal frågor för hur attityd bäst kan mätas.  

Faktorladdningarna är höga för samtliga frågor och ligger också i relativt nära varandra. Det 

är därför inte förvånande att IEA:s index (som ju ger samtliga frågor viktningen 1) och de två 

faktorindexen ger i princip samma resultat.  Faktorladdningarna är också ungefär samma hos 

de två indexen byggda med faktoranalys. Det är därför inte heller förvånande att även dessa två 

index ger ungefär samma resultat. 

Framtida forskning bör därför ytterligare undersöka hur svenska elevers attityder bäst kan 

mätas. Vidare är det av intresse att utveckla idén om ickelinjära faktoranalyser, det vill säga 

sådana som i likhet med IRT kan ta hänsyn till psykologiska trösklar (Kim och Yoon, 2011; 

Kohli, m. fl., 2015). Eventuellt kan detta ge ännu bättre instrument för att mäta elevers attityder 

och på så sätt ge verktyg för att förbättra deras resultat.  
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8. Slutsatser 

Elevers bakgrund utgör en liten om än signifikant påverkan på deras attityd till matematik, 

framför allt när det gäller självförtroendet i ämnet. Utlandsfödda pojkar med goda 

socioekonomiska förutsättningar är de som predikteras bäst attityd till matematik. 

Genomgående är att flickor har sämre attityd till ämnet än pojkar med samma migrations- och 

socioekonomiska bakgrund. Till viss del kan också olika slutsatser dras beroende på vilket 

index som används, även om skillnaderna är små. Index som viktas efter frågornas korrelation 

med de latenta variablerna som mäts skiljer sig något mot IEA:s oviktade index när det gäller 

elevers självförtroende i och värdering av matematik. Olika frågors vikt hos de latenta 

variablerna, attityderna, har således en viss påverkan på analysen. Indexen som används i 

Skolverkets rapport kan dock ifrågasättas eftersom inget av indexens teoretiska modeller passar 

de svenska elever som deltog i undersökningen år 2015. Om index som ger statistiska 

indikationer på endimensionalitet används nås delvis andra slutsatser framför allt kring 

bakgrundens påverkan på elevers självförtroende i och värdering av matematik.  
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Bilaga A  
 

 

Figur 10. IEA:s index: Histogram för elevers inställning till matematik. 

 

 

Figur 11. IEA:s index: Histogram för elevers självförtroende i matematik. 

 

 

Figur 12. IEA:s index: Histogram för elevers värdering av matematik. 
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Figur 13. Faktoranalys 9 frågor: Histogram för elevers inställning till matematik. 

 

 

Figur 14. Faktoranalys 9 frågor: Histogram för elevers självförtroende i matematik. 

 

 

Figur 15. Faktoranalys 9 frågor: Histogram för elevers värdering av matematik. 
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Figur 16. Faktoranalys 5 frågor: Histogram för elevers inställning till att lära sig matematik. 

 

 

Figur 17. Faktoranalys 5 frågor: Histogram för elevers självförtroende i matematik. 

 

 

Figur 18. Faktoranalys 5 frågor: Histogram för elevers värdering av matematik. 
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Bilaga B 
 

Delfrågor – Elevers inställning till att lära sig matematik 
Typ av 

variabel 
Möjliga värden 

Jag tycker om att lära mig matematik Ordinal 

Stämmer precis, 
Stämmer ganska bra 
Stämmer inte så bra  
Stämmer inte alls 

Jag önskar att jag inte behövde lära mig matematik Ordinal 
Matematik är tråkigt Ordinal 
Jag lär mig många intressanta saker i matematik Ordinal 
Jag tycker om matematik Ordinal 
Jag gillar skolarbete som har med siffror att göra Ordinal 
Jag gillar att lösa matematiska problem Ordinal 
Jag ser fram emot att ha matematiklektioner Ordinal 
Matematik är ett av mina favoritämnen Ordinal 

Tabell 9. Delfrågor för elevers inställning till att lära sig matematik. 

 

Delfrågor – Elevers självförtroende i matematik 
Typ av 

variabel 
Möjliga värden 

Det brukar gå bra för mig i matematik Ordinal 

Stämmer precis, 
Stämmer ganska bra 
Stämmer inte så bra  
Stämmer inte alls 

Matematik är svårare för mig än många av mina klasskamrater Ordinal 
Matematik är helt enkelt inte min starka sida Ordinal 
Jag lär mig snabbt i matematik Ordinal 
Matematik gör mig nervös Ordinal 
Jag är bra på att lösa svåra matematikuppgifter Ordinal 
Min lärare säger att jag är bra i matematik Ordinal 
Matematik är det svåraste ämnet för mig Ordinal 
Jag blir förvirrad av matematik Ordinal  

Tabell 10. Delfrågor för elevers självförtroende i matematik. 

 

Delfrågor – Elevers värdering av matematik 
Typ av 

variabel 
Möjliga värden 

Jag tror jag kan ha nytta av matematikkunskaper i min vardag Ordinal 

Stämmer precis, 
Stämmer ganska bra 
Stämmer inte så bra  
Stämmer inte alls 

Jag behöver matematik för att lära mig andra ämnen i skolan Ordinal 
Jag måste vara duktig i matematik för att komma in på den 
utbildning jag vill gå 

Ordinal 

Jag måste vara duktig i matematik för att få det jobb jag vill ha Ordinal 
Jag vill ha ett jobb där jag får använda matematik Ordinal 
Det är viktigt att lära sig matematik för att bli framgångsrik Ordinal 
Att lära mig matematik kommer att ge mig fler arbetstillfällen när 
jag blir vuxen 

Ordinal 

Mina föräldrar tycker det är viktigt att går bra för mig i matematik Ordinal  
Det är viktigt att göra bra ifrån sig i matematik   

Tabell 11. Delfrågor för elevers värdering av matematik. 
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Figur 19. IEA:s index: Residualer för regressionen 

för elevers inställning till att lära sig matematik. 

Figur 20. IEA:s index: Scatterplot för regressionen för 

elevers inställning till att lära sig matematik. 
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Figur X. IEA:s index: Residualer för regressionen för 

elevers självförtroende i matematik. 
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Figur 21. IEA:s index: Residualer för regressionen 

för elevers självförtroende i matematik. 

Figur 23. IEA:s index: Residualer för regressionen 

för elevers värdering av matematik. 
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Figur 22. IEA:s index: Scatterplot för regressionen för 

elevers självförtroende i matematik. 

Figur 24. IEA:s index: Scatterplot för regressionen för 

elevers värdering av matematik. 

Predikterade värden 

IEA 

Elevers värdering av matematik 



31 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26. Faktoranalys 9 frågor: Scatterplot  för 

regressionen för elevers inställning till matematik.  

Figur 28. Faktoranalys 9 frågor: Scatterplot  för 

regressionen för elevers självförtroende i matematik. 

Figur 25. Faktoranalys 9 frågor: Residualer för 

regressionen för elevers inställning till matematik. 

Figur 27. Faktoranalys 9 frågor: Residualer för 

regressionen för elevers självförtroende i matematik. 

Figur 29. Faktoranalys 9 frågor: Residualer för 

regressionen för elevers värdering av matematik. 

Figur 30. Faktoranalys 9 frågor: Scatterplot för 

regressionen för elevers värdering av matematik. 
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Figur 31. Faktoranalys 7 frågor: Residualer för 

regressionen för elevers inställning till matematik. 

 

Figur 33. Faktoranalys 5 frågor: Residualer för 

regressionen för elevers självförtroende i matematik. 

 

Figur 34. Faktoranalys 5 frågor: Scatterplot  för regressionen 

för elevers självförtroende i matematik. 

 

Figur 32. Faktoranalys 7 frågor: Scatterplot  för regressionen 

för elevers värdering av matematik.  

Figur 35. Faktoranalys 5 frågor: Residualer för 

regressionen för elevers värdering av matematik.  
Figur 36. Faktoranalys 5 frågor: Scatterplot  för regressionen 

för elevers värdering av matematik. 
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