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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur matematikångest samvarierar med olika faktorer inom 

matematik. Den tidigare forskning som presenterats visar hur begreppen självuppfattning och 

upplevd självförmåga relaterar till matematikångest. Utifrån den forskning som studerats ser vi att 

äldre individer samt flickor i högre grad upplever matematikångest jämfört med yngre respektive 

pojkar. Forskningen är dock inte enhällig gällande dessa slutsatser. Denna studies teori bygger på 

begreppen självuppfattning, upplevd självförmåga samt matematikångest och hur man med hjälp 

av de två första begreppen kan undersöka matematikångest. Med hjälp av data från TIMSS 2015 

som behandlas i statistikprogrammet SPSS har vi kunnat undersöka matematikångest hos svenska 

elever i årskurs 4 och 8. Resultaten visar att matematikångest korrelerar negativt med elevernas 

prestationer inom alla de grupper som undersökts, även om denna korrelation skiljer sig i styrka. 

Matematikångest visar sig vara vanligare hos elever i årskurs 8 än i årskurs 4, och samma relation 

syns mellan könen där flickor visar större andel som upplever matematikångest gentemot pojkar.  

 

Nyckelord: TIMSS, statistisk analys, self-concept, självuppfattning, self-efficacy, upplevd 

självförmåga, matematikångest, prestation. 
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Inledning 

Matematik är ett ämne som väcker många känslor. Vi har båda stött på individer som ogillar eller 

rentav avskyr matematik under vår egen skoltid, från grundskolan ända upp till universitetsnivå. Vi 

blev intresserade av att lära oss mer om hur dessa känslor påverkar matematikprestationer, och 

efter att ha pratat med en matematiklärare om studenters negativa matematikupplevelser blev vi 

introducerade till begreppet ”math anxiety”, eller matematikångest på svenska.  

Matematikångest är en negativ känsla som har en negativ påverkan på individens möjlighet att 

prestera inom matematik. Detta riskerar att få grava konsekvenser som t.ex. begränsningar för 

individens framtida yrkesval (Ashcraft, 2002, s. 181). Genom att vi som lärare aktivt är medvetna 

om att denna känsla finns hos vissa elever kan vi arbeta mot och förebygga att elever väljer bort 

matematik i äldre åldrar. Detta ansvar hos lärare är något som är förankrat genom Lgr 11. Där 

belyser Skolverket skolans demokratiska ansvar att ge alla elever lika möjligheter (Lgr 11, 2018, 

s. 7). Som lågstadielärare bygger vi grunden för elevernas framtida skolgång, vilket gör vårt arbete 

oerhört viktigt. Genom att ge eleverna en bra första kontakt med matematik hoppas vi kunna 

minska risken att elever upplever matematikångest och istället ger eleverna en positiv inställning till 

ämnet. För att kunna motverka matematikångest skulle det underlätta att som lärare ha kunskap 

om huruvida vissa elever löper större risk att drabbas. Visar sig tendenser till matematikångest 

oftare hos pojkar och flickor, eller ser det jämnt ut mellan könen? Hur ser det ut bland olika åldrar, 

skiljer sig förekomsten av matematikångest där? Skiljer sig mängden matematikångest som elever 

upplever beroende på hur eleven presterar i matematik? Vi är främst intresserade av dessa frågor i 

en svensk kontext, i och med att det är svenska elever vi kommer undervisa.  

Arbetsfördelning 

Inläsningen av forskning har skett delvis individuellt. I forskningsöversikten har Dennis ansvarat 

för avsnittet Matematikångest medan Emma har ansvarat för avsnitten om Matematikångest och ålder 

samt Matematikångest och kön. Resterande text är skriven av båda författarna. Analysen har delats 

upp utifrån ålder och genomförts separat. Dennis har ansvarat för analysen av årskurs 8 medan 

Emma har ansvarat för analysen av årskurs 4. Resterande analys samt bearbetning av alla avsnitt 

har genomförts av båda författarna. 
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Bakgrund 

Som Marianne Nordenlöw (2017) beskriver det kan matematikångest visa sig som panikkänslor 

inför matematikuppgifter, att tankarna låser sig i huvudet, att förvänta sig misslyckande eller olika 

former av undvikandestrategier. Denna ångest kan få stora konsekvenser. Forskaren Markus 

Lindskog menar att individen på grund av denna ångest riskerar att välja bort vissa utbildningar 

vilket begränsar framtida karriärmöjligheter (Linderoth, 2017). Matematikångest tenderar också att 

bestå: en enkätstudie gjord på grundlärarstudenter i USA visade att negativa upplevelser av 

matematik kunde påverka individer i över tjugo år (Jackson & Leffingwell, 1999, s. 585). Även 

Uusimake och Nason (2004, s. 372) upptäckte att 66 % av de deltagande i deras studie kunde spåra 

matematikångesten tillbaka till grundskolan. Den brittiska nestorn i matematikundervisning Derek 

Haylock menar samma sak, att majoriteten av vuxna som lider av matematikångest kan koppla det 

tillbaka till sin egna skolgång (Nordenlöw, 2017). Han säger också att elever i nio- till elvaårsåldern 

befinner sig i en extra viktig period då de värderingar som grundas då verkar följa med eleverna 

upp i åldrarna (ibid.). Med det i åtanke är det viktigt att som lärare vara medveten om att elever kan 

drabbas av matematikångest. Genom att vara uppmärksam kanske läraren kan förhindra 

uppkomsten av matematikångest, men då behöver man veta vad man ska titta efter.  

I en forskningsöversikt av Eden, Heide och Jacobs (2013, s. 28) presenteras tre olika möjliga 

orsaker till matematikångest: miljömässiga, intellektuella och personlighetsvariabler. De två första 

innefattar bl.a. klassrumskontexter respektive kognitiva förmågor, medan den sistnämnda 

innefattar t.ex. självförtroende, självuppfattning och attityder. Dessa personlighetsvariabler verkar 

ha en stor påverkan på uppkomsten av matematikångest (ibid., s. 29).  

En annan variabel som verkar spela stor roll i förekomsten av matematikångest är kön. Flickor 

verkar visa högre nivåer av matematikångest än pojkar (Eden, Heine & Jacobs, 2013, s. 29), 

åtminstone i äldre åldrar (Luttenberger, Wimmer & Paechter, 2018, s. 316). Likt Eden, Heine och 

Jacobs har Luttenberger, Wimmer och Paechter (ibid., s. 311) presenterat en forskningsöversikt 

över ämnet matematikångest. Forskning på yngre åldrar ger inget entydigt svar på när 

könsskillnader uppstår i förhållande till matematikångest enligt dem. Vidare menar de att 

matematikångest påverkar individer i alla åldrar. Däremot är de flesta studier gjorda på elever i äldre 

åldrar (ibid., s. 312–313, 316). Enligt Markus Lindskog är matematikångest som starkast i 

högstadieåldern (Linderoth, 2017). Däremot framgår det dock inte om yngre elever också har 

inkluderats, eller om Markus Lindskogs uttalande bygger på det faktum att studier inom ämnet 

främst har undersökt äldre individer.  

En studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom bl.a. matematik är PISA, en 

internationell studie som genomförs vart tredje år av OECD. Studien undersöker även elevernas 

attityder gentemot skolan (Skolverket, 2018a). I PISA 2012 undersöktes bl.a. elevernas upplevda 

självförmåga, självuppfattning samt matematikångest. Upplevd självförmåga och självuppfattning 

handlar om tankar och uppfattningar som formar hur individen agerar (Markus & Nurius, 1986, 

s. 955; Bandalos, Yates, & Thorndike-Christ, 1995, s. 612), dessa begrepp kommer presenteras mer 
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utförligt i forskningsöversikten innan de definieras i den teoretiska översikten. I genomsnitt fanns 

det i PISA 2012 en stark koppling mellan upplevd självförmåga och prestation, självuppfattning 

och prestation samt matematikångest och prestation (OECD, 2013, s. 87, 93, 102). Nackdelen med 

PISA-studien är att den enbart undersöker elever i årskurs 9. En annan studie som även undersöker 

yngre åldrar är TIMSS, som likt PISA undersöker både elevprestationer samt elevers attityder men 

i årskurs 4 och 8 (Skolverket, 2018b). Till skillnad från PISA granskar inte TIMSS explicit elevernas 

matematikångest eller upplevda självförmåga. Däremot undersöker TIMSS elevernas 

självuppfattning (Hooper, Mullis, & Martin, 2013, s. 80). Genom att undersöka elevernas 

självuppfattning är det möjligt att utläsa matematikångest, något som förklaras längre fram i 

teoriavsnittet. 

I läroplanen, Lgr 11, finns inte matematikångest explicit uttryckt. Däremot finns det mycket 

som betonar vikten av en undervisning som är meningsfull och förberedande för framtiden, inte 

minst inom matematikämnet där det enligt läroplanen är skolans ansvar att alla elever “kan använda 

sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet“ (Lgr 11, 2018, s. 11). Det finns 

även en punkt om lärarens ansvar att “stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna 

förmågan” (ibid., s. 12). I kursplanen för matematik står det att “undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang“ (ibid., s. 54). Den utbredda ångestproblematik inom matematikämnet som 

presenterats tidigare tyder på att undervisningen inte lyckas med dessa punkter. Det framgår dock 

inte om eller i vilken utsträckning matematikångest finns bland svenska elever, därav är det av 

intresse att undersöka om detta fenomen förekommer hos svenska elever. 
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Forskningsöversikt 

Nedan presenteras en forskningsöversikt inom ämnet matematikångest. Först kommer vi att 

diskutera allmän forskning inom området matematikångest följt av forskning där matematikångest 

kopplas till prestation, självuppfattning samt upplevd självförmåga. Därefter följer ett avsnitt om 

matematikångest och ålder samt matematikångest och kön.  

Matematikångest 

Matematikångest är ett begrepp som växte fram i forskningsfältet under 70- och 80-talet och det 

har sedan dess forskats mycket kring begreppet (Richardson & Suinn, 1972; Hembree, 1990; Lee, 

2009; Ramirez, Shaw, & Maloney, 2018). Matematikångest innebär att individen upplever negativa 

känslor som till exempel ångest eller panik gentemot matematik vilket kan resultera i att individen 

aktivt väljer bort matematikkurser (Richardson & Suinn, 1972, s. 551). Forskningen fokuserade till 

en början mest på äldre elever trots att det spekulerades i att fenomenet uppträder i tidigare åldrar 

(Gierl & Bisanz, 1995, s. 139–140). Detta är dock något som har ändrats sedan i mitten av 90-talet 

då forskningen börjat fokusera på yngre barn. Det har bland annat upptäckts att barn redan i 6–8 

års ålder kan visa tecken på matematikångest (Aarnos & Perkkilä, 2012, s. 1497–1498) vilket kan 

påverka individen ända upp i vuxen ålder (Luttenberger, Wimmer & Paechter, 2018, s. 315). 

Matematikångest och prestation 

Vissa studier inom forskningsområdet matematikångest ser inget samband mellan matematikångest 

och prestation. En longitudinell studie som utfördes i Tyskland menar till exempel att det enbart 

finns ett samband mellan elevernas inställning till matematik och matematikångest medan 

matematikprestationerna inte påverkas (Krinzinger, Kaufmann & Willmes, 2009, s. 9). 

Genomsnittsåldern för eleverna som deltog var vid det första undersökningstillfället 7 år och 6 

månader och de fyra undersökningstillfällena genomfördes under en period på 1,5 år.  

Andra studier visar tvärtemot Krinzinger m.fl. att det faktiskt finns en statistiskt signifikant 

negativ relation mellan matematikångest och prestationer. Två av dessa, Hembrees (1990, s. 35) 

och Mas (1999, s. 523) är metaanalyser medan Wu m.fl. (2012, s. 3–4) genomförde en enkätstudie. 

Siebers (2015, s. 51) använde också enkäter till sin avhandling om just relationen mellan matematik-

ångest och prestation. Alla fyra fann en negativ korrelation mellan matematikångest och prestation 

(Hembree, 1990, s. 38; Ma, 1999, s. 531; Wu et al., 2012, s. 5; Siebers, 2015, s. 65–66). Ma (1999, s. 

533) menar vidare att denna relation är signifikant redan från årskurs 4.  

 Enligt en studie av Aarnos och Perkkilä (2012) verkar relationen mellan matematik och 

negativa känslor finnas i ännu yngre åldrar. Aarnos och Perkkilä (ibid., s. 1497–1498) undersökte 

finska 6- till 8-åringar och fann en stark relation mellan ledsamhet och matematikuppgifter. De 

undersökte dock inte explicit matematikångest utan snarare negativa känslor kopplat till matematik. 

En annan studie som inte heller explicit undersöker matematikångest har istället tittat på 
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kopplingen mellan självförtroende och prestation hos 3 000 finska elever i årskurserna 5–8 

(Hannula et al., 2005, s. 31). De fann en stark korrelation mellan självförtroende och prestation, 

där de lågpresterande eleverna hade lägst självförtroende och tvärtom (ibid., s. 37). I bakgrunden 

nämnde vi hur olika variabler som kan påverka matematikångest kan delas in i tre olika grupper. 

Dessa kallas miljömässiga, intellektuella och personliga (Eden, Heine & Jacobs, 2013, s. 28; Ma & 

Xu, 2004, s. 166). Resultaten i studien av Hannula m.fl. är intressant för denna studie då 

självförtroende ingår i gruppen personlighetsvariabler och visar på ett korrelationssamband mellan 

matematikångest och självförtroende. 

Av det vi sett finns det dock ett tomrum när det kommer till forskning på området gällande 

svenska elevers matematikångest ur ett nationellt perspektiv. Den enda vi sett som berör detta är 

en studie av Lee (2009) som studerade resultat från PISA 2003. Lee (ibid., s. 360) såg där att svenska 

15-åringar har högre självuppfattning och upplevd självförmåga än genomsnittet i PISA 2003. De 

övriga studier vi studerat tittar på företeelsen kring matematikångest och resultat på avgränsade 

grupper i en svensk kontext (Samuelsson, 2011; Lindskog, Winman & Poom, 2017). I en studie är 

dock de 79 deltagarna i genomsnitt 24 år (Lindskog, Winman & Poom, 2017, s. 157–158). Det gör 

det svårt att överföra resultaten till yngre åldrar. En annan, longitudinell studie undersöker 

visserligen något yngre elever men de var minst 13 år vid studiens start (Samuelsson, 2011, s. 31). 

Både Lindskog, Winman och Poom (2017, s. 160) och Samuelsson (2011, s. 37) fann att 

matematikångest och korrelerade negativt med elevernas prestationer. Den negativa korrelationen 

mellan dessa variabler verkar alltså gälla även i en svensk kontext, men det är oklart hur det ser ut 

i yngre åldrar.  

Av det vi sett finns det dock ett tomrum när det kommer till forskning på området gällande 

svenska elevers matematikångest ur ett nationellt perspektiv. Den enda vi sett som berör detta är 

en studie av Lee (2009) som studerade resultat från PISA 2003. Lee (ibid., s. 360) såg där att svenska 

15-åringar har högre självuppfattning och upplevd självförmåga än genomsnittet i PISA 2003. De 

övriga studier vi studerat tittar på företeelsen kring matematikångest och resultat på avgränsade 

grupper i en svensk kontext (Samuelsson, 2011; Lindskog, Winman & Poom, 2017). I en studie är 

dock de 79 deltagarna i genomsnitt 24 år (Lindskog, Winman & Poom, 2017, s. 157–158). Det gör 

det svårt att överföra resultaten till yngre åldrar. En annan, longitudinell studie undersöker 

visserligen något yngre elever men de var minst 13 år vid studiens start (Samuelsson, 2011, s. 31). 

Både Lindskog, Winman och Poom (2017, s. 160) och Samuelsson (2011, s. 37) fann att 

matematikångest och korrelerade negativt med elevernas prestationer. Den negativa korrelationen 

mellan dessa variabler verkar alltså gälla även i en svensk kontext, men det är oklart hur det ser ut 

i yngre åldrar.  

Flertalet studier har kommit fram till att självuppfattning (self-concept) är positivt relaterat till 

elevernas prestationer. Detta är bl.a. något som presenteras i studien av Eklöf (2007, s.31). 

Samuelsson (2011, s. 37) fann ett liknande resultat i sin studie. Yoshino (2012, s. 214) har undersökt 

amerikanska och japanska åttondeklassare vilka deltog i TIMSS 2007 och kom likt ovanstående 
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författare fram till att även dessa elevers självuppfattning var positivt relaterad till deras resultat i 

matematik. Självuppfattning verkar alltså korrelera positivt med matematikprestationer. 

I Hembrees (1990, s. 39) metaanalys framgick att korrelationen mellan självuppfattning i 

matematik och matematikångest var starkt negativ. Vidare genomfördes en longitudinell 

enkätstudie på nederländska elever i årskurs 7 av Ahmed m.fl. (2012, s. 386) med syftet att 

undersöka relationen mellan självuppfattning och matematikångest. Resultaten visade att lägre 

nivåer av självuppfattning förutspådde högre nivåer av matematikångest och tvärtom, trots att de 

kontrollerat resultaten mot tidigare nivåer av ångest och självuppfattning. Även om de båda 

konstruktionerna påverkade varandra ömsesidigt var denna påverkan inte lika stark åt båda hållen, 

utan självuppfattningens påverkan på matematikångest var dubbelt så stor som den matematik-

ångest hade på självuppfattning (Ahmed et al., 2012, s. 388). Därigenom ser vi att självuppfattning 

korrelerar positivt med matematikprestationer samtidigt som den har en negativ korrelation 

gentemot matematikångest.  

Upplevd självförmåga och matematikångest 

I likhet med självuppfattning kan vi se att upplevd självförmåga (self-efficacy) har en negativ 

korrelation till matematikångest samt en positiv korrelation till prestationer. Att det finns en 

koppling mellan upplevd självförmåga och matematikångest framgår i flera studier. Pajares och 

Kranzler (1995, s. 434) fann t.ex. en stark påverkan av upplevd självförmåga på matematikångest i 

deras enkätstudie på amerikanska gymnasieelever. En annan studie fann en liknande korrelation 

hos amerikanska universitetsstudenter, denna korrelation var dock måttlig (Cooper och Robinson, 

1991, s. 2, 4). Jain och Dowson upptäckte ett liknande resultat i sin enkätstudie av indiska 

åttondeklassare. De presenterar i sin artikel en modell där självreglering (self-regulation) leder till 

ökad upplevd självförmåga och minskad matematikångest (Jain & Dowson, 2009, s. 261). 

Självreglering i denna kontext åsyftar att individen förstår sitt eget tänkande och agerande och 

anpassar detta för att nå ett lärandemål. Resultaten visade att självreglering och upplevd 

självförmåga är positivt relaterade till varandra, men negativt relaterade till matematikångest (ibid., 

s. 241, 245).  

Vidare finns en positiv korrelation mellan upplevd självförmåga och matematikprestationer, 

något som presenteras av bl.a. Cooper och Robinson (1991, s. 4) och Bakan Kalaycıoğlu (2015, 

s. 1396). Bakan Kalaycıoğlu (ibid, s. 1399) undersökte sex länders PISA-resultat och upptäckte att 

av de undersökta variablerna visade upplevd självförmåga starkast korrelation med matematik-

prestationer.  

Matematikångest i relation till ålder  

Mycket forskning om matematikångest är gjord på äldre elever och/eller studenter på 

universitetsnivå. Bland annat ser vi Hembrees (1990, s. 36) metaanalys av 151 studier där 

majoriteten av studierna var genomförda i åk 7 och uppåt eller Mas (1999, s. 525–526) metaanalys 
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där studierna främst var gjorda på elever i årskurser 8–10, även om det fanns tre studier inkluderade 

med fokus på årskurs 4–6. I den forskning som gjorts fram till 1990-talet verkar forskningen på 

yngre elever inte vara lika utbredd och omfattande som forskningen på äldre elever.  

Flera forskare har under 2000-talet därigenom försökt fylla denna kunskapslucka, med 

varierande resultat. Varken Hill m.fl. (2016, s. 50) eller Krinzinger, Kaufmann och Willmes (2009, 

s. 9–10) såg något samband mellan matematikångest och prestation för elever i yngre åldrar. Hill 

m.fl. (2016, s. 50) observerade italienska elever i årskurs 3–8 och fann inget signifikant samband 

mellan matematikångest och prestation i årskurserna 3–5 medan Krinzinger m.fl. (2009, s. 9) 

studerade elever mellan 6 och 9 års ålder.  

Däremot ser vi att stora delar av den forskning som bedrivits på senare tid kring yngre elever 

visar ett samband mellan matematikångest och prestation även i yngre åldrar (Newstead, 1998; 

Birgin et al., 2010; Ramirez et al., 2013; Sorvo et al., 2017). Newstead (1998) och Sorvo m.fl. (2017) 

studerade elever i åldrarna 8–11 respektive 9–11 och kom fram till att matematikångest går att se 

redan i de yngsta åldrarna. Dessa studier skiljer sig dock något åt gällande metod och deltagare. 

Medan Sorvo m.fl. (2017) endast använde sig av enkäter som datainsamlingsmetod genomförde 

Newstead (1998) både enkäter och observationer.  

De fick även fram olika resultat till varför matematikångest framträder i yngre åldrar. Newstead 

(1998, s. 57, 66) studerade runt 250 brittiska elever och observerade bl.a. hur en del av eleverna 

upplevde ångest relaterat till matematikaktiviteter där de hade åskådare i form av lärare och/eller 

klasskamrater. Samtidigt menade Sorvo m.fl. (2017, s. 318) att de finska eleverna som de studerade 

upplevde en mer allmän ångest över att prestera i matematik. Genom en stor enkätstudie såg de 

matematikångest redan i årskurs 2. Intressant här är att Sorvo m.fl. (2017) ser en högre förekomst 

av matematikångest hos yngre elever jämfört med äldre. En möjlig förklaring till det skulle kunna 

vara att yngre elever inte har lärt sig att hantera matematiksvårigheter än och därför reagerar 

starkare när de stöter på problem, eller att de helt enkelt oftare använder extremvärdena när de 

svarar på enkäter. Författarna menar dock på att den senare förklaringen inte riktigt är giltig då de 

inte fann samma fenomen i en annan del av studien (ibid., s. 318, 322).  

Att matematikångest i högre grad förekommer hos yngre elever än äldre är dock något som är 

underrepresenterat i den forskningen vi tagit del av. Hembree visar bl.a. i sin metaanalys hur 

förekomsten av matematikångest var högre i högre årskurser fram till årskurs 9–10 (Hembree, 

1990, s. 41). I en enkätstudie på turkiska sjätte- till åttondeklassare fann Birgin m.fl. ett resultat som 

liknade Hembrees. Nivån av matematikångest var högst i årskurs 8 och lägst i årskurs 6, något de 

menade kunde bero på de slutprov som väntade i slutet av årskurs 8 (Birgin et al., 2010, s. 656).  

En avhandling av Siebers (2015) tyder på att det inte finns någon linjär ökning mellan ålder 

och matematikångest. I enkätstudien på amerikanska högstadieelever var det nämligen den 

mittersta årskursen som visade högst nivå av matematikångest (ibid., s. 76–77). Likt studierna av 

Birgin m.fl. och Hembree visade de yngsta eleverna lägst nivå av matematikångest. Forskningen 

verkar alltså inte vara helt överens kring hur matematikångesten förekommer i olika åldrar, även 



 

13 

 

om majoriteten verkar se en mindre representation i yngre åldrar. Gemensamt för alla ovanstående 

studier är att ingen av dem har undersökt svenska elever.  

 Matematikångest i relation till kön  

Mycket av forskningen om matematikångest har undersökt kön, med varierande resultat. Ma (1999, 

s. 520, 529) som gjort en meta-analys på 26 studier ser t.ex. att kopplingen mellan matematikångest 

och prestation var liknande för båda könen. Detsamma gäller för Pittman Merritt (2011, s. 47–48) 

som i sin avhandling presenterar ett liknande resultat när hon undersökte denna koppling hos 188 

sjundeklassare i en skola i Mississippi. Även om flickornas genomsnittliga matematikångestresultat 

var högre än pojkarnas fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan dem. 

Flertalet studier visar däremot motsatsen; att flickor visar högre nivåer av matematikångest än 

pojkar. Hembree (1990, s. 40) fann t.ex. i sin meta-analys att flickorna i alla årskurser visade högre 

nivåer av matematikångest än pojkarna. Hembree tittade dock enbart på äldre elever, men detta 

resultat återfinns även hos indiska åttondeklassare (Jain & Dowson, 2009, s. 243, 247), brittiska 

elever i årskurserna 7, 8 och 10 (Devine et al., 2010, s. 2–4, 6) samt turkiska fjärde- och 

femteklassare (Yüksel-Şahin, 2008, s. 182, 184). Hill m.fl. (2016, s.47, 50) undersökte italienska 

elever i årskurserna 3–8 och såg förutom ett liknande samband som ovanstående författare även 

att denna skillnad mellan könen kan uppkomma så tidigt som i grundskolan. Det verkar alltså finnas 

skillnader i nivåer av matematikångest mellan pojkar och flickor i flera olika åldersgrupper.  

Genomgående i de studier som observerats är att deltagarunderlaget består av ca 200–400 

individer. Undantagen är studierna av Hembree (1990) och Ma (1999), vilka i och med att de är 

metaanalyser innehåller många fler individer, samt Hill m.fl. (2016) som undersöker strax under 

tusen elever. Det kan här vara intressant att studera vad som skulle framträda om studier görs på 

ett större deltagarunderlag för att se vilken typ av forskning detta skulle styrka. Forskningen som 

har studerats visar även en avsaknad av svenska elevers resultat.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska begrepp som studien utgår från. Först presenteras 

matematikångest, därefter självuppfattning och upplevd självförmåga. Därefter argumenterar vi för 

kopplingen mellan dessa tre begrepp som berör hur självuppfattning och upplevd självförmåga kan 

användas för att undersöka matematikångest.  

Matematikångest 

Matematikångest åsyftar en stark negativ känsla gentemot matematik. Det kan uttrycka sig så att 

individen upplever spänning eller rädsla i relation till matematik (Ashcraft, 2002, s. 181) eller att det 

upplevs som en ångest som stör individen när den ska lösa matematiska uppgifter eller hantera 

siffror (Richardson & Suinn, 1972, s. 551). Enligt Bhowmick m.fl. (2017, s. 106) menar Cemen att 

matematikångest kan upplevas så starkt att individen känner sig hotad och upplever panik och 

hjälplöshet. Det vanligaste sättet att identifiera matematikångest är med hjälp av olika sorters 

enkäter där eleverna får svara på hur de känner kring olika matematikrelaterade situationer, men på 

senare tid har även longitudinella studier börjat användas (Ramirez, Shaw & Maloney, 2018, s. 145). 

Då det inte finns någon tydlig gräns mellan att uppleva ångest och inte känna någon väljer de flesta 

forskare att hantera matematikångest som en kontinuerlig variabel, gruppera dem utifrån 

standardavvikelser eller att endast undersöka extremgrupperna på matematikångestskalan (ibid., 

s. 145–146). Att studera matematikångest kan göras bland annat genom att mäta en individs 

självuppfattning (Ahmed et al., 2012, s. 386) eller upplevda självförmåga (Jain & Dowson, 2009, 

s. 46). 

Självuppfattning 

Självuppfattning kan förklaras som individens tankar och kontinuerliga utvärderingar om sig själv 

(Bong & Clark, 1999, s. 140–141). Markus och Nurius (1986, s. 955) beskriver självuppfattning 

vidare som ett affektivt-kognitivt system där individens upplevelser har en struktur och ett 

sammanhang. Bong och Clark (1999, s. 141) förtydligar detta och beskriver ett affektivt system 

som individens bekräftelse och ogillande gentemot sig själv, medan ett kognitivt system berör hur 

medveten och förstående individen är till jaget/sig själv. Därmed betyder det att elever som har en 

negativ självuppfattning har svårt att uppnå sin fulla potential samtidigt som de med en positiv 

självuppfattning strävar efter att försöka ta sig an större utmaningar (ibid., s. 139). 

Som nämnts i forskningsöversikten visar tidigare forskning att det finns en positiv korrelation 

mellan självuppfattning och elevernas matematikprestationer (Eklöf, 2007; Yoshino, 2012). I 

relation till det visar tidigare forskning även att det finns en negativ relation mellan matematikångest 

och självuppfattning (Hembree, 1990; Ahmed et al., 2012; Bhowmick et al., 2017). Genom att 

studera matematikångest och prestation genom självuppfattning går det att se ett samband mellan 
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de två första. Därmed är det relevant att använda självuppfattning för att studera matematikångest 

och hur matematikångest kan påverka matematikprestationer. 

Upplevd självförmåga 

I jämförelse med självuppfattning som definierades i föregående stycke är den upplevda 

självförmågan mer kontextspecifik. Bandura (1997, s. 3) beskriver upplevd självförmåga som 

individens upplevda förmåga att kunna utföra en handling i syfte att uppnå ett eftersträvansvärt 

resultat. Till skillnad från självuppfattning som berör både det kognitiva och det affektiva berör 

den upplevda självförmågan främst enbart den kognitiva delen av individens uppfattning om sig 

själv (Bong & Clark, 1999, s. 141). I en översikt av Luttenberger, Wimmer och Paechter (2018, 

s. 317) presenteras upplevd självförmåga i en matematisk kontext som övertygelsen hos en individ 

att denne genom sina handlingar kan prestera framgångsrikt i matematik.  

Som presenteras i forskningsöversikten visar flertalet studier att upplevd självförmåga har en 

stark påverkan på matematikångest. Dessa resultat tyder på att låga nivåer av upplevd självförmåga 

kan innebära att elever lider av matematikångest, och därmed att upplevd självförmåga kan 

användas som instrument för att mäta denna ångest.  

Självuppfattning, upplevd självförmåga och matematikångest 

Den begreppsliga skillnaden mellan självuppfattning och upplevd självförmåga är inte alltid helt 

tydlig (Pajares & Miller, 1994, s. 193; Pajares & Kranzler, 1995, s. 429). Pajares och Miller fann att 

både upplevd självförmåga och självuppfattning hade en signifikant påverkan på prestationer, 

upplevd självförmåga hade dock en större påverkan än självuppfattning (Pajares & Miller, 1994, 

s. 198). Vidare menade Pajares och Kranzler att det är ett ”research enterprise of its own” att 

empiriskt skilja på självuppfattning och upplevd självförmåga (Pajares & Kranzler, 1995, s. 429).  

Lee (2009) håller inte med om detta. I sin studie undersökte Lee självuppfattning, upplevd 

självförmåga samt matematikångest för att se om det skulle gå att urskilja dessa från varandra. 

Resultaten från studien verkade visa just det: att dessa begrepp är tydligt åtskilda från varandra 

(ibid., s. 362) vilket därmed motsäger Pajares med kollegor. Lee menar att upplevd självförmåga är 

ett bättre mått för att förutsäga prestationer än vad självuppfattning är. Däremot visar hans studie 

också att styrkan i dessa begrepp varierar mellan olika kulturer: västeuropeiska länder visar t.ex. 

starkast samband mellan självuppfattning och prestationer (ibid., s. 364). I en svensk kontext 

korrelerar både självuppfattning, upplevd självförmåga och matematikångest starkt med PISA-

resultaten, de två första positivt och den tredje negativt (ibid., s. 363). Det verkar alltså som att 

självuppfattning och upplevd självförmåga är närbesläktade, åtminstone i en svensk kontext. I 

denna studie används därför både självuppfattning och upplevd självförmåga för att observera 

matematikångest.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa på vilka sätt matematikångest samvarierar med olika faktorer inom 

matematik.  

 

Frågeställningar: 

1. Hur ser sambandet ut mellan elevers matematikångest och prestation i årskurs 4 och årskurs 8? 

2. Hur ser sambandet ut mellan elevers matematikångest och prestation för pojkar respektive flickor?  

3. Hur skiljer sig fördelningen av matematikångest mellan årskurs 4 och 8? 

4. Hur skiljer sig fördelningen av matematikångest mellan pojkar och flickor? 
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Metod 

I detta avsnitt beskrivs först TIMSS, studien som vi hämtar vår data ifrån, innan vi beskriver hur 

denna data samlades in. Därefter motiverar vi de påståenden som använts för att mäta 

matematikångest, reflekterar över detta urval och beskriver hur påståendena slogs ihop till ett så 

kallat index. Vi beskriver sedan hur själva analysen genomfördes, de etiska hänsynstaganden som 

gjorts samt reflekterar kring denna studies reliabilitet och validitet.  

TIMSS 

TIMSS står för Trends in Mathematical and Science Study och är en internationell studie som 

genomförts vart fjärde år sedan 1995 i årskurs 4 och 8. TIMSS genomförs av the International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), en forskningsorganisation som 

genomfört stora internationella studier av kunskapsmätningar sedan 1959 (Mullis & Martin, 2013, 

s. 3). Sverige har deltagit i årskurs 8 sedan 1995 och i årskurs 4 sedan 2007 (Skolverket, 2018b). 

Totalt finns det i matematik och naturvetenskap omkring 200 uppgifter i TIMSS-proven, fördelade 

på 14 provhäften med ca 50 uppgifter var. Varje elev besvarar inte alla uppgifter och det går därför 

inte att diskutera enskilda elevers resultat (Skolverket, 2016, s. 12, 15). Det är inte heller meningen 

med TIMSS, vars syfte är att beskriva elevers resultat på en nationell och internationell nivå 

(Skolverket, 2016, s. 12). För att kunna uppskatta elevernas totala poäng på provet trots att de 

endast svarar på en del av dem används plausibla värden. De plausibla värdena är uppbyggda för 

att representera resultaten på proven för elever med liknande bakgrund och svarsmönster (Martin, 

Mullis & Hooper, 2016, s. 12.5). I och med att de plausibla värdena är uppskattningar av elevernas 

totala resultat har fem stycken plausibla värden skapats. På så sätt undviks eventuella felräkningar. 

Utöver provuppgifterna svarar de deltagande eleverna även på en bakgrundsenkät om bl.a. 

hemförhållanden, skolmiljön och attityder till matematikämnet, varav den sistnämnda är relevant 

för denna studie. 

Datainsamlingsmetod 

Datan i denna studie är de svenska elevsvaren från TIMSS 2015 bakgrundsenkät för årskurs 4 och 

8. 4142 elever i årskurs 4 samt 4090 elever i årskurs 8 deltog i studien (Skolverket, 2016, s. 10). 

Urvalet av elever sker i två steg. Först väljs ett urval av skolor ut och därefter en eller flera klasser 

inom dessa skolor. Urvalet möjliggör en generaliserbarhet av resultaten trots att enbart en liten del 

elever deltar (Martin, Mullis & Hooper, 2016, s. 3.1). Därigenom kan vi diskutera resultaten vi får 

fram som om det skulle gälla för alla Sveriges elever i årskurs 4 respektive årskurs 8. Filerna finns 

tillgängliga via TIMSS hemsida (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement [IEA], 2018). Utöver de utvalda påståendena som presenteras i avsnittet Urval av 

påståenden nedan används även en fråga om elevernas kön samt elevernas första plausibla värde.  
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En nackdel med att använda data från TIMSS är att vi behöver förhålla oss till de frågor TIMSS 

har valt ut. Samtidigt är det en fördel att använda TIMSS data då deltagarna är representativt utvalda 

(Martin, Mullis, & Hooper, 2016, s. 3.1) samt att bortfallet är lågt: 5 % i årskurs 4 och 7 % i årskurs 

8 (Skolverket, 2016, s. 10).  

Analysmetod 

Analysen genomförs i programmet SPSS 25. I Bilaga 1 finns syntaxen för analysen i årskurs 4 

respektive årskurs 8.  

Urval av påståenden 

För att kunna undersöka elevernas matematikångest har vi valt ut ett flertal påståenden ur TIMSS 

bakgrundsenkät, vilka presenteras i Tabell 1 nedan. Påståendena är tagna från fråga MS3 respektive 

19 ur bakgrundsenkäterna för årskurs 4 respektive 8. Totalt innehåller dessa frågor nio påståenden. 

I TIMSS 2015 används alla nio påståendena för att mäta elevernas självförtroende i matematik 

(Mullis, Martin, Foy & Hooper, 2018). Som nämnts i forskningsöversikten finns det en korrelation 

mellan matematikångest och dåligt självförtroende, vilket är ett argument för att använda alla 

påståendena. De flesta studier som presenterats i forskningsöversikten använder dock ett fåtal av 

dessa påståenden för att mäta antingen självuppfattning eller upplevd självförmåga. Dessa två 

begrepp har enligt ett flertal studier ett starkt negativt samband med matematikångest (Hembree, 

1990; Pajares & Kranzler, 1995; Jain & Dowson, 2009; Ahmed et al., 2012; Bakan Kalaycıoğlu, 

2015; Bhowmick et al., 2017). Utifrån den forskning vi läst finns det alltså ett större stöd för att få 

fram giltiga resultat genom att undersöka självuppfattning och upplevd självförmåga kopplat till 

matematikångest. 

 
Tabell 1. De utvalda variablerna från TIMSS 2015 bakgrundsenkät i årskurs 4 respektive årskurs 8. 

Namn i denna studie Definition i TIMSS 2015 

Påstående 1 Matematik är svårare för mig än för många av mina klasskamrater 

Påstående 2 Jag är helt enkelt inte bra i matematik/ 

Matematik är inte min starka sida 

Påstående 3 Jag lär mig snabbt i matematik 

Påstående 4 Matematik gör mig nervös 

Påstående 5 Jag är bra på att lösa svåra matematikuppgifter 
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Eklöf (2007, s. 299–300) presenterar fyra påståenden från bakgrundsenkäten TIMSS 2003 och 

menar att de mäter elevernas självuppfattning. Hon använder bl.a. påstående 1, ”matematik är 

svårare för mig än många av mina klasskamrater”, ett påstående som även Liou (2014, s. 773) 

använder för att mäta självuppfattning. Louis och Mistele (2012, s. 1178) använder däremot 

påståendet för att undersöka elevernas upplevda självförmåga. 

Påstående 2, ”jag är helt enkelt inte bra på matematik” återfinns förutom i TIMSS även i PISA-

undersökningar och används utifrån PISA i studier för att undersöka självuppfattning (Lee, 2009, 

s. 358; Radišić, Videnović & Baucal, 2015, s. 8). Denna formulering är dock unik för årskurs 4 i 

TIMSS. Eleverna i årskurs 8 får istället förhålla sig till påståendet ”matematik är inte min starka 

sida”. Detta påstående används dock likt det för årskurs 4 för att mäta självuppfattning av Eklöf 

(2007, s. 300) samt Sheldrake (2016, s. 307). Det har även använts för att mäta upplevd självförmåga 

(Louis & Mistele, 2012, s. 1178). 

Påstående 3, ”jag lär mig saker snabbt i matematik”, används av ett flertal studier för att mäta 

självuppfattning hos elever. Eklöf (2007, s. 300), Sheldrake (2016, s. 107) och Liou (2014, s. 773) 

undersökte formuleringen utifrån TIMSS, medan Bhowmick (2017, s. 108) utgick från en enkät 

med en snarlik formulering: ”jag lär mig matematik snabbt”. Louis och Mistele (2012, s. 1178) 

använde TIMSS-formuleringen likt Eklöf och Sheldrake men undersökte istället upplevd 

självförmåga. 

Påstående 4, ”matematik gör mig nervös”, skiljer sig från ovanstående påståenden då Sheldrake 

(2016, s. 307) och Bhowmick m.fl. (2017, s. 108) menar att det kan mäta ångest respektive 

matematikångest. Bhowmick m.fl. använder dock inte ordagrant samma formulering utan 

undersöker istället påståendet ”jag känner mig nervös när jag löser kvantitativa problem” (ibid., 

s. 108).  

Påstående 5 används av Sheldrake utifrån TIMSS-enkäten 2011 för att mäta självuppfattning 

(Sheldrake, 2016, s. 307). Bhowmick m.fl. använder en liknande formulering när de mätt 

självuppfattning: ”jag förstår även de svåraste koncepten i min matematikklass” (Bhowmick et al., 

s. 108). En annan studie använder ett liknande påstående för att mäta upplevd självförmåga: ”jag 

förstår även de svåraste lektionerna i trigonometri” (Villavicencio & Bernardo, 2016, s. 418).  

Ovanstående påståenden har i flertalet studier som nämnts haft en hög reliabilitet. I studierna 

av Liou (2014, s. 773), Louis och Mistele (2012, s. 1172), Bhowmick m.fl. (2017, s. 108) och Radišić, 

Videnović och Baucal (2015, s. 7) har påståendena haft en hög reliabilitet när författarna mätt 

Cronbachs alpha. Cronbachs alpha är ett mått som mäter intern konsistens (Laerd Statistics, 2015a). 

Med intern konsistens menas att olika frågor eller påståenden mäter samma sak. Eklöf (2007, s. 

305) som undersökte just reliabiliteten mellan de i hennes studie valda påståendena fann att alla 

påståenden korrelerade måttligt högt med dels varandra, dels det index TIMSS skapat och dels 

elevernas matematikprestationer. Övriga påståenden i den fråga som TIMSS använder för att mäta 

elevernas självförtroende har ej inkluderats av två olika orsaker: antingen har elevgrupperna i vår 

analys blivit för små när vi inkluderat fler påståenden för att kunna analysera eller så har vi inte 
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hittat något samband mellan påståendena och självuppfattning eller mellan påståendena och 

upplevd självförmåga. 

Reflektion över urval av analysfrågor att studera 

I den teoretiska översikten diskuterades självuppfattning och upplevd självförmåga ur ett teoretiskt 

perspektiv. Ett problem med att försöka studera upplevd självförmåga och självuppfattning är att 

det kan vara svårt att tolka och skilja den begreppsliga och den empiriska skillnaden åt (Pajares & 

Miller, 1994, s. 193; Pajares & Kranzler, 1995, s. 439). Studier som gjorts kring de båda begreppen 

är oense kring vilket av dem som är effektivast att identifiera matematikångest genom och Lee 

(2009, s. 355–356) menar att de snarare skulle kunna ses som oskiljaktiga när de används inom 

matematikområdet. Detta blir tydligt i avsnittet Urval av påståenden, då olika studier tolkar samma 

påstående ur TIMSS som antingen självuppfattning eller upplevd självförmåga. I och med att vårt 

syfte inte är att urskilja upplevd självförmåga och självuppfattning i sig utan att genom dem 

undersöka matematikångest har vi valt att inte skilja på dessa när vi valde ut påståenden till vårt 

index.  

Index 

Ett index är en hopslagning av flera variabler till en sammanfattande variabel och används främst 

som en förenkling, då man istället för flera variabler endast får en variabel som bör ge en liknande 

bild av resultatet. Ett index skapas genom att addera påståendenas svarsalternativ (Djurfeldt, 

Larsson, & Stjärnhagen, 2018, s. 451). I denna studie har ett index skapats utifrån påståendena i 

Tabell 1. I TIMSS påståenden har svaren värdena 1–4, och formuleringarna går från ”stämmer 

precis” till ”stämmer inte alls”. Eftersom denna studie totalt använder fem påståenden kommer en 

elev som svarat 1 på alla påståendena att få 5 poäng på indexet, då 5*1=5. En elev som fått fyra 

poäng på alla påståenden kommer likaså få 5*4=20 poäng på indexet. Innan påståendena slås ihop 

till ett index behöver dock vissa kodas om. I Tabell 1 ser man att påståendena är riktade åt olika 

håll: ”håller inte med alls” betyder två olika saker beroende på om eleven svarat på ”jag lär mig 

snabbt i matematik” eller ”matematik gör mig nervös”. För att kunna slå ihop dessa till ett index 

behöver svarsalternativen peka åt samma håll, vilket görs genom att vända på poängen för 

svarsalternativen i påstående 1, 2 och 4 som i Tabell 2 nedan. Efter denna omkodning har en elev 

som totalt får 5 poäng i indexet ingen eller svag matematikångest, medan 20 poäng representerar 

att eleven har starkare matematikångest.  
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Tabell 2. Omkodning av svarsalternativen för påstående 1, 2 och 4. 

Svarsalternativ Gammal poäng Ny poäng 

Stämmer precis 1 4 

Stämmer ganska bra 2 3 

Stämmer inte så bra 3 2 

Stämmer inte alls 4 1 

Analyskategorier 

För att uppfylla studiens syfte krävs flera jämförelser som alla innefattar det index som beskrevs i 

index-avsnittet ovan. För det första behövs en jämförelse mellan indexet och elevernas 

matematikprestationer i både årskurs 4 och 8. Prestationerna, som i TIMSS återfinns i de plausibla 

värdena, är indelade in i fem grupper utifrån TIMSS kunskapsnivåer vilka presenteras i Tabell 3 

nedan. Som vi nämnt i TIMSS-avsnittet finns det fem plausibla värden, men efter att ha undersökt 

dessa och inte funnit några extrema skillnader i vår analys har vi valt att endast presentera det första 

plausibla värdet i denna studie. Alla fem plausibla värdena är dock inkluderade i syntaxen.  

 
Tabell 3. Indelningen av de plausibla värdena utifrån TIMSS kunskapsnivåer. 

Under elementär nivå <400 poäng 

Elementär nivå 400–474 poäng 

Medelgod nivå 475–549 poäng 

Hög nivå  550–6244 poäng 

Avancerad nivå >624 poäng 

 

Både indexet och elevernas prestationer är kvalitativa variabler. Vid bivariata analyser med två 

kvalitativa variabler är en korstabulering lämplig (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018, s. 142).  

I en korstabulering synliggörs frekvensfördelningen av variablerna och hur denna 

frekvensfördelning ser ut för värden som förekommer samtidigt i båda variablerna (ibid., s. 142). 

Vid en korstabulering av denna studies index samt elevernas prestationer synliggörs andelen elever 

i de olika prestationsnivåerna samt deras tendenser till matematikångest. Genom att utföra denna 

korstabulering i årskurs 4 och 8 kan vi studera om det finns något samband mellan elevernas 

prestation och tendenser till matematikångest i de olika åldrarna. 

Vidare behöver elevernas prestationer och tendenser till matematikångest undersökas utifrån 

elevernas kön för att kunna svara på den andra forskningsfrågan. Det görs i SPSS genom att först 

slå ihop elevsvaren för årskurs 4 och 8 och sedan sortera datan utifrån kön. Eventuella 

könsskillnader undersöks även inom årskurserna, vilket görs genom att återgå till de separata filerna 

för årskurs 4 respektive 8 och sortera dessa utifrån kön. På så sätt synliggörs eventuella samband 

mellan elevernas prestationer, tendenser till matematikångest och kön i de olika årskurserna. Alla 

korstabeller återfinns i Bilaga 2. 
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Vår studie har ett bortfall på 6,3 % i årskurs 4 och 7,8 % i årskurs 8. Detta bortfall förklaras 

av att vi enbart har inkluderat de elever som svarat på alla fem påståendena och därmed fått minst 

5 poäng på vårt index. För att kunna uttala oss om elevernas matematikångest behöver de ha svarat 

på alla frågor. Annars riskerar resultatet att bli missvisande. De två sista forskningsfrågorna 

besvaras genom ett så kallat Mann Whitney U-test, vilken beskrivs i avsnittet Statistiska analysmetoder.  

Statistiska analysmetoder 

För att se eventuella samband mellan dessa variabler undersöks dels procentsatserna i 

korstabuleringarna som presenterades i föregående avsnitt, dels används tre olika test. Den 

statistiska signifikansen granskas genom Pearson Chi2 (𝑥2), riktningen samt styrkan i korrelationen 

undersöks genom Kendalls tau-c och signifikansen mellan olika analyskategorier undersöks genom 

ett Mann-Whitney U-test. Chi2 är ett av de mest använda verktygen inom sambandsprövning 

(Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018, s. 213). Det är dock inget sambandsmått utan visar endast 

huruvida två variabler är beroende av varandra eller inte (ibid., s. 218). För att komplettera Chi2 

används därför Kendalls tau-c. Kendalls tau-c är ett sambandsmått för kvalitativa variabler på 

ordinalskalenivå (ibid., s. 149). Sambandsmått sträcker sig oftast från -1 till +1 där 1 innebär ett 

fullständigt samband medan 0 betyder att det inte finns något samband. Ett negativt värde betyder 

att den beroende variabeln och den oberoende variabeln har ett motsatt förhållande till varandra: 

när den oberoende variabeln ökar så minskar den beroende. Ett positivt värde betyder att de ökar 

och minskar samtidigt tillsammans (ibid., s. 148). Då variablerna har olika antal värden används 

Kendalls tau-c. Kendalls tau-c är att föredra framför Kendalls tau-b om korstabellen inte är 

kvadratisk, dvs har samma antal värden (ibid., s. 149). För att kunna urskilja ifall det finns skillnader 

i mängden upplevd matematikångest mellan årskurs 4 och 8 samt mellan flickor och pojkar görs 

ett Mann-Whitney U-test. Med detta test är det möjligt att säkerställa ifall det finns skillnader mellan 

två oberoende grupper som båda har data på en ordinalskala (Laerd Statistics, 2015b). Genom ett 

signifikansvärde samt ett mean-rank värde för respektive grupp går det att observera hur grupperna 

förhåller sig till varandra i hur de upplever matematikångest.  

Etiska hänsynstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra huvudsakliga forskningsetiska principer som bör följas 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då datan redan är insamlad och avidentifierad av 

TIMSS är det endast nyttjandekravet denna studie behöver beakta. Nyttjandekravet innebär att 

personuppgifter som är insamlade i forskningssyfte endast får användas för dessa ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.14). I denna studie används den insamlade datan enbart för att besvara 

forskningsfrågorna. Resterande krav har redan uppfyllts i insamlingsprocessen. 
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Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning ger samma resultat även om 

undersökningen genomförs vid en annan tidpunkt eller av en annan person (Bell, 2016, s. 133). I 

och med att datan som används finns tillgänglig via TIMSS hemsida samt att vår syntax bifogas i 

denna studie kan vem som helst göra om denna undersökning och då få samma resultat.  

Validiteten mäter i hur stor grad exempelvis en fråga mäter det man vill mäta (Bell, 2016, s. 

134). I denna studie används fem påståenden vilka presenterats och även motiverats i avsnittet 

”Urval av påståenden”. Dessa påståenden har i studierna som presenterats i avsnittet ”Urval av 

påståenden” haft en hög reliabilitet. 

Vidare undersöker vi ett stort antal deltagare vilka dessutom är representativt utvalda. Enligt 

Bell (2016, s. 184) menar Moser och Kalton att bortfall innebär problem då de som svarar 

respektive inte svarar ofta skiljer sig från varandra. Bortfall av en viss grupp kan då ge ett skevt 

resultat. Som vi nämnde i avsnittet Analyskategorier är bortfallet i TIMSS för de svenska eleverna 

i årskurs 4 och 8 endast 5 % respektive 7 % (Skolverket, 2016, s. 10). Då vi endast inkluderar de 

elever som fått minst fem poäng på vårt index får vi ytterligare ett bortfall på 6,3 % respektive 7,8 

%. Trots båda dessa bortfall är deltagandet i både årskurs 4 och 8 högre än 85 %. TIMSS använder 

flera olika gränser för att länder ska inkluderas i studien och ge ett resultat som kan tolkas och 

fortfarande vara representativt. Ett av dessa är att 85 % av studenterna deltar (Martin, Mullis, & 

Hooper, 2016, s. 3.10). Trots bortfallet, i och med vårt urval, hamnar vi alltså fortfarande över 

TIMSS gräns.  
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Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av undersökningen som beskrivits ovan i metoddelen. Först 

presenteras resultaten för årskurs 4 respektive årskurs 8 med fokus på relationen mellan elevernas 

prestation och mängd matematikångest samt hur matematikångest i årskurserna ser ut i förhållande 

till varandra. Därefter presenteras hur relationen mellan elevernas prestation och upplevda 

matematikångest ser ut inom gruppen pojkar respektive flickor och i förhållande till varandra.  

Matematikångest och ålder 

Årskurs 4 och 8 

Denna studies första forskningsfråga handlade om hur relationen mellan matematikångest och 

prestationer ser ut i årskurs 4 och 8. I Figur 1 och Figur 2 ser vi hur elever i årskurs 4 och årskurs 

8 förhåller sig till matematikångest utifrån deras prestationsnivå. Elever i årskurs 4 visar en 

procentuellt mindre mängd starkare matematikångest än årskurs 8. För båda årskurserna upplevs 

starkare matematikångest av flest elever i prestationsgruppen under elementär nivå. Mängden elever 

som upplever starkare matematikångest minskar successivt desto bättre eleverna presterar för båda 

årskurserna och det finns ingen elev som upplever starkare matematikångest i gruppen avancerad 

nivå för varken årskurs 4 eller årskurs 8. Istället upplever de flesta eleverna i denna grupp ingen eller 

svag matematikångest. 

 

 
Figur 1. Fördelningen av eleverna i årskurs 4 utifrån prestationsnivå samt visad tendens till matematikångest (3827 elever). 
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Figur 2. Fördelningen av eleverna i årskurs 8 utifrån prestationsnivå samt visad tendens till matematikångest (3735 elever). 

Årskurs 4  

Granskar vi de olika årskurserna närmare ser vi genom Kendalls tau-c en svag negativ korrelation 

(p <0,01) mellan matematikångest och elevernas prestationer i årskurs 4. I Figur 3 och 4 presenteras 

resultaten från analysen av upplevd matematikångest i relation till prestationsnivåerna under elementär 

nivå samt avancerad nivå. Genom dessa diagram ser vi att bland eleverna som presterat under elementär 

nivå visar nästan två femtedelar ingen eller svag matematikångest. Detta kan jämföras med de som 

presterat på avancerad nivå där en stor majoritet visar ingen eller svag matematikångest. Drygt en 

fjärdedel av eleverna på under elementär nivå visar starkare matematikångest vilket är den största 

andelen inom alla prestationsnivåerna för årskurs 4 (se Figur 1) att visa detta. 

 

  

Årskurs 8 

För årskurs 8 fann vi genom Kendalls tau-c (p <0,01) en starkare korrelation mellan 

matematikångest och prestation jämfört med korrelationen i årskurs 4. I Figur 5 presenteras hur 

den upplevda nivån av matematikångest ser ut för eleverna i årskurs 8 som presterat under elementär 
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Figur 3. Fördelningen av eleverna i årskurs 4 som presterat under 
elementär nivå utifrån visad tendens till matematikångest (157 elever) 

Figur 4. Fördelningen av eleverna i årskurs 4 som presterat på avancerad nivå 
utifrån visad tendens till matematikångest (219 elever) 
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nivå. Strax över hälften av dessa elever visar starkare matematikångest, medan ett fåtal procent visar 

ingen eller svag matematikångest. Detta kan jämföras med de som presterat på avancerad nivå, vilka 

presenteras i Figur 6. Där visar en stor majoritet av elevgruppen ingen eller svag matematikångest. 

I likhet med resultaten för årskurs 4 minskar den procentuella andelen elever som visar starkare 

matematikångest i samband med elevernas prestation. Bland eleverna på avancerad nivå finns det 

inga som visar starkare matematikångest. 

 

Skillnader mellan åldrarna 

Studiens tredje forskningsfråga undersökte skillnaden i matematikångest mellan årskurs 4 och 8. 

Resultatet av Mann-Whitney U-testet visar att det finns en statistisk signifikans (p <0,05) i hur 

årskurs 4 och årskurs 8 upplever matematikångest i förhållande till varandra. Starkare 

matematikångest upplevs av 8,6 % av eleverna i årskurs 4 och 27,1 % av eleverna i årskurs 8. En 

större andel elever i årskurs 8 verkar alltså uppleva starkare matematikångest än i årskurs 4. Vidare 

finns det ett svagt negativt samband mellan elevers prestationer och deras upplevda ångestnivå i 

årskurs 4. Detta kan jämföras med årskurs 8 där detta negativa samband istället är starkt. 

Matematikångest och kön 

Den andra forskningsfrågan belyste sambandet mellan matematikångest och prestation hos pojkar 

och flickor samt eventuella skillnader mellan könen.  

Pojkar och flickor  

Genom att analysera pojkars och flickors prestationer och matematikångest oberoende av årskurs 

ser vi att bland flickorna är det procentuellt fler som upplever starkare matematikångest än bland 

pojkarna (se Figur 7 och 8). I likhet med ålder som diskuterats tidigare i kapitlet är under elementär 

nivå den grupp som representeras av flest elever med starkare matematikångest. För varje 

prestationsnivå därefter minskar andelen elever som upplever starkare matematikångest ju bättre 
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Figur 6. Fördelningen av eleverna i årskurs 8 som presterat under elementär 

nivå (<400 poäng) utifrån visad tendens till matematikångest (277 elever). 
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Figur 5. Fördelningen av eleverna i årskurs 8 som presterat på avancerad 
nivå (624<) utifrån visad tendens till matematikångest (120 elever). 
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eleverna presterar. Övergripande ser vi hur den upplevda matematikångesten är lägre inom högre 

prestationsnivåer hos båda könen.  

Flickor 

För flickor ser vi genom Kendalls tau-c ett statistiskt signifikant (p <0,01) negativt samband mellan 

prestation och mängden matematikångest de upplever. Över hälften av flickorna som presterar 

under elementär nivå upplever starkare matematikångest, något som syns i Figur 7. Även stapeln 

flickor på elementär nivå visar att två femtedelar av dem upplever starkare matematikångest. Detta 

kan ställas mot flickor som presterar på hög eller avancerad nivå, där en stor andel inte upplever 

starkare matematikångest och istället visar ingen eller svag matematikångest.  

 

 
Figur 7. Fördelningen av flickorna i årskurs 4 och 8 utifrån prestationsnivå samt visad tendens till matematikångest (3742 elever) 

Pojkar  

För pojkarna ser den övergripande relationen mellan prestation och upplevd matematikångest 

liknande ut som den för flickorna. De pojkar som presterar bättre visar lägre nivåer av 

matematikångest. Sambandet utifrån Kendalls tau-c var här något lägre än för flickorna, men 

fortfarande inte svagt (p <0,01). I grupperna under elementär och elementär nivå uppvisar cirka en 

tredjedel av pojkarna starkare matematikångest, medan endast en liten andel av pojkarna på hög och 

avancerad nivå visar starkare matematikångest. Istället visar majoriteten av dessa pojkar ingen eller 

svag matematikångest. 
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Figur 8. Fördelningen av pojkarna i årskurs 4 och 8 utifrån prestationsnivå samt visad tendens till matematikångest (3802 elever) 

Pojkar och flickor i årskurs 4  

För pojkar och flickor i årskurs 4 visar Kendalls tau-c att det statistiska sambandet mellan 

matematikångest och prestation är svagt, men inte försumbart (p <0,01). Starkare matematikångest 

upplevs av ca en tredjedel av flickorna på under elementär nivå och avtar därefter för varje 

prestationsnivå. Nästan alla flickor på avancerad nivå upplever ingen eller svag matematikångest. Av 

pojkarna i årskurs 4 som presterade under elementär nivå visar ca en femtedel att de upplever starkare 

matematikångest, en andel som likt flickorna minskar i och med högre prestationer. På avancerad 

nivå finns inga pojkar som upplever starkare matematikångest. 

 
Figur 9. Fördelningen av flickorna i årskurs 4 utifrån prestationsnivå samt visad tendens till matematikångest (1917 elever). 
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Figur 10. Fördelningen av pojkarna i årskurs 4 utifrån prestationsnivå samt visad tendens till matematikångest (1902 elever). 

Pojkar och flickor i årskurs 8 

I årskurs 8 visar Kendalls tau-c ett måttligt statistiskt samband (p <0,01) mellan respektive köns 

prestationer och matematikångest, för flickorna är detta samband något starkare. Bland flickorna 

som presterar på både under elementär nivå samt elementär nivå upplever över hälften starkare 

matematikångest. Detta kan jämföras med flickor som presterar på avancerad nivå, där ingen 

upplever starkare matematikångest. Bland pojkarna i årskurs 8 upplever den största andelen elever 

på både hög och avancerad nivå ingen eller svag matematikångest. Vidare finns det, i likhet med 

flickorna, ingen individ som upplever starkare matematikångest på avancerad nivå.  

 

 
Figur 11: Fördelningen av flickorna i årskurs 8 utifrån prestationsnivå samt visad tendens till matematikångest (1825 elever). 
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Figur 12. Fördelningen av pojkarna i årskurs 8 utifrån prestationsnivå samt visad tendens till matematikångest (1883 elever) 

Skillnaden mellan pojkar och flickor 

Den fjärde forskningsfrågan undersökte skillnaden i matematikångest mellan pojkar och flickor. 

Ett Mann-Whitney U-test visar att det finns en statistisk signifikans (p <0,05) i relationen mellan 

kön och ångest oberoende av årskurs.. I årskurs 4 har 10 % av flickorna och 7 % av pojkarna 

starkare matematikångest. Detta kan jämföras med årskurs 8 där 35 % av flickorna och 20 % av 

pojkarna upplever starkare matematikångest. Starkare matematikångest är alltså vanligare hos 

flickor än pojkar. 

Sammanfattning av resultaten 

Det vi ser genom att studera elevers självuppfattning och upplevda självförmåga är hur 

matematikångest är något som skiljer sig mellan både prestationsnivåer, kön och årskurser. 

Genomgående är att den grupp elever som presterar bäst på TIMSS-provet inte visar några 

tendenser till starkare matematikångest medan den grupp som presterar sämst, dvs. under elementär 

nivå, visar högst andel elever som har starkare matematikångest. Andelen elever som visar starkare 

matematikångest avtar för varje prestationsnivå. Detta bekräftas även i de signifikanstest som 

gjorts. Vi ser även att matematikångest både förekommer i större utsträckning samt korrelerar 

starkare med elevernas prestationer i äldre åldrar. Utöver det skiljer sig mängden matematikångest 

mellan båda könen. Flickor har i alla prestationsgrupper för både årskurs 4 och årskurs 8 en större 

andel som visar starkare matematikångest än pojkarna, med undantag för på avancerad nivå där ingen 

elev visar starkare matematikångest. 
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultaten från föregående avsnitt i relation till den forskning som 

presenterades i forskningsöversikten. Syftet med vår studie var att undersöka på vilka sätt 

matematikångest samvarierar med olika faktorer inom matematik. Vi var främst intresserade av att 

studera detta fenomen utifrån ålder och kön och utgår därför ifrån dessa teman i diskussionen 

nedan.  

Matematikångest ur ett åldersperspektiv 

Genom att analysera sambandet mellan elevers matematikångest och prestation såg vi att denna 

korrelation var negativ i både årskurs 4 och 8. Detta styrker flertalet tidigare studier som upptäckt 

ett negativt samband mellan dessa variabler hos både nordamerikanska (Wu et al., 2012; Siebers, 

2015) och europeiska (Newstead, 1998; Sorvo et al., 2017; Birgin et al., 2010) elever och tyder på 

att denna korrelation även är närvarande hos svenska elever. Sambandet mellan matematikångest 

och prestation verkar alltså finnas i många olika länder och Lee (2009, s. 364) menar att detta 

samband är starkare hos europeiska länder än asiatiska. När det gäller svenska elever bekräftar 

Samuelsson (2011, s. 39–40) och Lindskog, Winman och Poom (2017, s. 160) att detta samband 

mellan matematikångest och prestation existerar. Till skillnad från dessa tre studier vill vi tillföra 

att sambandet mellan matematikångest och prestation hos svenska elever inte enbart existerar hos 

äldre elever utan även hos yngre. I jämförelse med Samuelsson (2011) och Lindskog, Winman och 

Poom (2017) ser vi dessutom korrelationen mellan matematikångest och prestation i en större 

urvalsgrupp.  

I årskurs 4 ser vi en signifikant men svag negativ korrelation mellan elevers matematikångest 

och deras prestationer. Detta överensstämmer med bl.a. Ma (1999, s. 533) och Ramirez m.fl. (2013, 

s. 194) vilka funnit en negativ korrelation mellan dessa två variabler. Dock motsäger bl.a. Hill m.fl. 

(2016, s. 50) denna relation. De ser ingen relation mellan matematikångest och prestation i 

årskurserna 3–5 och menar att matematikångest uppstår först i senare årskurser när matematiken 

blir mer utmanande. Vi ser att matematikångest är mer framträdande i årskurs 8 men kan också se 

att matematikångest existerar hos yngre elever även om det är vanligare hos äldre. Vi kan även i 

likhet med Sorvo m. fl. (2017, s. 321) se att matematikångest är vanligare hos lågpresterande elever 

än hos elever som är högpresterande. Inom gruppen lågpresterande elever finns det en större andel 

elever som uppvisar starkare matematikångest än bland högpresterande elever. Därigenom visar 

vår studie att matematikångest verkar existera redan i årskurs 4, åtminstone i en svensk kontext.  

Då denna studie inte är longitudinell utan endast har undersökt två olika elevgrupper kan vi 

inte uttala oss om eventuella skillnader över tid. Däremot ser vi att matematikångest förekommer 

i högre utsträckning i årskurs 8 jämfört med årskurs 4 samt att skillnaden mellan dessa årskurser är 

signifikant (se Figur 1 och 2, s. 24–25). Att den genomsnittliga nivån av matematikångest är högre 

i äldre åldrar stämmer överens med flertalet tidigare studier, se t.ex. Hembree (1990, s. 41), Hill 
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m.fl. (2016, s. 50) och Birgin m.fl. (2010, s. 656). Birgin m.fl. (ibid., s. 656) tar upp i sin studie av 

turkiska elever att de äldre åldrarnas slutprov kan vara en möjlig orsak till denna ökning. Slutproven 

är viktiga för att de turkiska eleverna ska kunna komma in på prestigefyllda gymnasieskolor. Hill 

m.fl. (2016, s. 50) tror också att sådana avgörande prov är en tänkbar orsak. I årskurs 8 görs inga 

sådana prov i Sverige, men de nationella proven i årskurs 9 har stor betydelse för elevernas fortsatta 

skolgång, och skulle kunna vara något som förklarar en del av varför matematikångest förekommer 

i större utsträckning i årskurs 8 jämfört med årskurs 4. Orsakerna till varför matematikångest 

förekommer i större utsträckning hos äldre elever är inget denna studie med säkerhet kan uttala sig 

om, utan vi kan enbart konstatera att detta förhållande existerar.  

Vidare ser vi också en starkare korrelation mellan matematikångest och prestation i äldre 

åldrar. Hill m.fl. (2016, s. 50) för fram att deras resultat tyder på att den negativa korrelationen 

mellan dessa variabler uppstår först senare i skolgången. De fann å andra sidan ingen signifikant 

korrelation mellan matematikångest och prestation i årskurserna 3–5, men en måttlig negativ 

korrelation i årskurs 6–8.  

Detta skiljer sig från studien av Sorvo m.fl. (2017, s.322) som ser en högre korrelation mellan 

matematikångest och prestationer i yngre åldrar. De menar att det skulle kunna bero på att äldre 

elever lärt sig hantera ångestladdade situationer bättre. Hembree (1990, s. 41) fann däremot genom 

sin metaanalys att matematikångest ökar hos elever från årskurs 6 fram till årskurs 9–10 för att 

sedan avta lätt när eleverna når gymnasiet och universitetet. Då denna studie baserade sig på över 

151 studier och elevunderlaget var över 10 000 elever vill vi med våra resultat argumentera för att 

matematikångest är något som blir vanligare desto äldre eleverna är, i alla fall fram till årskurs 8. 

Matematikångest ur ett könsperspektiv  

Vidare ser vi i vår studie en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor när vi studerar skillnaden 

i deras upplevda matematikångest. Denna signifikans är något som Pittman Merritt (2011, s. 46–

48) inte ser mellan könen i hennes studie. Pittman Merritts resultat är dock inte representativt för 

större delen av den forskning som vi tittat på. Den visar istället, likt vår studie, att det finns en 

skillnad mellan pojkar och flickor, både i yngre och äldre åldrar. En av de studierna är gjord av 

Hembree (1990, s. 40) som observerade denna skillnad i alla representerade årskurser och såg en 

ökad skillnad på universitetsnivå. Yüksel-Şahin (2008, s. 182) fann att flickor uppvisar högre nivåer 

av matematikångest i årskurserna 4–5, medan Devine m.fl. (2012, s. 6) såg liknande tendenser i 

årskurserna 7, 8 och 10. Med stöd ur detta verkar det i många fall skilja sig mellan könen i hur 

mycket matematikångest de upplever som grupp och vi kan se att flickor i olika åldrar visar högre 

nivåer av matematikångest än pojkar. Utifrån våra resultat kan vi dra slutsatserna att även detta är 

något som gäller hos svenska elever i årskurs 4 och årskurs 8. 
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Konklusion 

Studien har undersökt svenska elever i årskurs 4 och 8 i syfte att belysa på vilka sätt 

matematikångest samvarierar med olika faktorer inom matematik. Utifrån resultaten framgår det 

att matematikångest korrelerar negativt med elevernas prestationer och är mer framträdande hos 

vissa grupper. Genomgående för alla grupper vi studerat, både åldrar och kön, är att det är de elever 

som presterar under elementär nivå som lider den största risken att uppleva matematikångest. Studerar 

vi de grupper som sticker ut ser vi bland annat att flickor i årskurs 8 är den grupp som visar störst 

risk att uppleva ångest gentemot matematik. Här upplever 70 % av de flickor som presterar under 

elementär nivå en starkare matematikångest. Därigenom är det en stor risk att dessa elever undviker 

matematik och därför går miste om deras demokratiska rättighet att utbilda sig även inom yrken 

där matematik har en framträdande roll. Det är därför viktigt att pedagoger i grundskolan är 

uppmärksamma på hur elever som presterar på under elementär nivå och på elementär nivå (som även 

de har en stor andel elever som upplever starkare matematikångest) agerar kring matematik. Detta 

för att förebygga och motverka att denna matematikångest manifesterar sig och att eleverna istället 

känner en trygghet gentemot matematiken.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Syntax 

* Encoding: UTF-8. 

* Öppna först ASGSWE, sedan BSGSWE. Kör hela syntaxen 1 gång.  

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

SPLIT FILE OFF. 

WEIGHT OFF. 

 

* åk 4 - koda om frågor 

 

RECODE ASBM03B ASBM03C ASBM03E (1=4) (2=3) (3=2) (4=1) (MISSING=SYSMIS) 

(ELSE=0) INTO ASBM03B_omvand ASBM03C_omvand ASBM03E_omvand . 

EXECUTE. 

 

*skapa ångestindex 

 

COMPUTE angestindex4 = ASBM03D + ASBM03B_omvand + ASBM03C_omvand + 

ASBM03E_omvand + ASBM03F. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE angestindex_sla_samman=angestindex4. 

EXECUTE. 

 

*gruppera in ångestindex i 3 grupper utifrån ångestnivåer 

 

RECODE angestindex4 (MISSING=SYSMIS) (5 thru 10 =1) (11 thru 14=2) (15 thru 20=3) 

(ELSE=0) INTO  

 angestindex_3_grupper_sla_samman. 

EXECUTE. 

 

RECODE angestindex4 (MISSING=SYSMIS) (5 thru 10 =1) (11 thru 14=2) (15 thru 20=3) 

(ELSE=0) INTO  

 angestindex_3_grupper_ak_4. 

EXECUTE. 

 

*gruppera in plausible values i grupper utifrån TIMSS prestationsnivåer 
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RECODE ASMMAT01 ASMMAT02 ASMMAT03 ASMMAT04 ASMMAT05 

(MISSING=SYSMIS) (Lowest thru 399,99=1) (400 thru 474,99=2) (475 thru 549,99=3) (550 thru  

 624,99=4) (625 thru Highest=5) (ELSE=0) INTO PV1 PV2 PV3 PV4 PV5. 

EXECUTE. 

 

*korstabell åk resultat utifrån ångesttabell 

 

CROSSTABS 

 /TABLES= PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 BY angestindex_3_grupper_ak_4 

 /FORMAT=AVALUE TABLES 

 /STATISTICS=CHISQ CTAU  

 /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

 /COUNT ROUND CELL. 

 

*sorterar utifrån kön 

 

SORT CASES BY ITSEX. 

SPLIT FILE LAYERED BY ITSEX. 

 

*korstabell resultat och ångestnivåer splittad på kön utifrån plausibla värden 

 

CROSSTABS 

 /TABLES= PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 BY angestindex_3_grupper_ak_4 

 /FORMAT=AVALUE TABLES 

 /STATISTICS=CHISQ CTAU  

 /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

 /COUNT ROUND CELL. 

 

 SPLIT FILE OFF. 

 

*Årskurs 8 

 

DATASET ACTIVATE DataSet2. 

SPLIT FILE OFF. 

WEIGHT OFF. 

 

*åk 8 koda om frågor 
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RECODE BSBM19B BSBM19C BSBM19E (1=4) (2=3) (3=2) (4=1) (MISSING=SYSMIS) 

(ELSE=0) INTO  

 BSBM19B_omvand BSBM19C_omvand BSBM19E_omvand. 

 EXECUTE. 

 

*skapa ångestindex för åk 8 

 

COMPUTE angestindex8=BSBM19B_omvand + BSBM19C_omvand + BSBM19D + 

BSBM19E_omvand + BSBM19F. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE angestindex_sla_samman=angestindex8. 

EXECUTE. 

 

*gruppera in ångestindex i 3 grupper utifrån ångestnivåer 

 

RECODE angestindex8 (MISSING=SYSMIS) (5 thru 10 =1) (11 thru 14=2) (15 thru 20=3) 

(ELSE=0) INTO  

 angestindex_3_grupper_sla_samman. 

EXECUTE. 

 

RECODE angestindex8 (MISSING=SYSMIS) (5 thru 10 =1) (11 thru 14=2) (15 thru 20=3) 

(ELSE=0) INTO  

 angestindex_3_grupper_ak_8. 

EXECUTE. 

 

*gruppera in plausible values i grupper utifrån TIMSS prestationsnivåer 

 

RECODE BSMMAT01 BSMMAT02 BSMMAT03 BSMMAT04 BSMMAT05 

(MISSING=SYSMIS) (Lowest thru 399,99=1) (400 thru 474,99=2) (475 thru 549,99=3) (550 thru  

 624,99=4) (625 thru Highest=5) (ELSE=0) INTO PV1 PV2 PV3 PV4 PV5. 

EXECUTE. 

 

*korstabell resultat utifrån ångestindelning 

 

CROSSTABS 

 /TABLES= PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 BY angestindex_3_grupper_ak_8 
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 /FORMAT=AVALUE TABLES 

 /STATISTICS=CHISQ CTAU  

 /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

 /COUNT ROUND CELL. 

 

*sortera utifrån kön 

 

 SORT CASES BY ITSEX. 

 SPLIT FILE LAYERED BY ITSEX. 

 

*korstabell resultat och ångestnivåer splittad på kön 

 

CROSSTABS 

 /TABLES= PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 BY angestindex_3_grupper_ak_8 

 /FORMAT=AVALUE TABLES 

 /STATISTICS=CHISQ CTAU  

 /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

 /COUNT ROUND CELL. 

 

SPLIT FILE OFF. 

 

*sammanslagning årskurs 4 och årskurs 8 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

SPLIT FILE OFF. 

WEIGHT OFF. 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

SORT CASES BY IDCNTRY IDBOOK IDSCHOOL IDCLASS IDSTUD IDGRADE ITSEX 

ITADMINI ITLANG ITACCOMM1 IDPOP  

 IDGRADER TOTWGT HOUWGT SENWGT WGTADJ1 WGTADJ2 WGTADJ3 

WGTFAC1 WGTFAC2 WGTFAC3 JKZONE JKREP VERSION  

 PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 angestindex_3_grupper_sla_samman angestindex_sla_samman. 

 

DATASET ACTIVATE DataSet2. 

SORT CASES BY IDCNTRY IDBOOK IDSCHOOL IDCLASS IDSTUD IDGRADE ITSEX 

ITADMINI ITLANG ITACCOMM1 IDPOP  
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 IDGRADER TOTWGT HOUWGT SENWGT WGTADJ1 WGTADJ2 WGTADJ3 

WGTFAC1 WGTFAC2 WGTFAC3 JKZONE JKREP VERSION  

 PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 angestindex_3_grupper_sla_samman angestindex_sla_samman. 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

MATCH FILES /FILE=* 

 /FILE='DataSet2' 

 /BY IDCNTRY IDBOOK IDSCHOOL IDCLASS IDSTUD IDGRADE ITSEX ITADMINI 

ITLANG ITACCOMM1 IDPOP IDGRADER  

 TOTWGT HOUWGT SENWGT WGTADJ1 WGTADJ2 WGTADJ3 WGTFAC1 WGTFAC2 

WGTFAC3 JKZONE JKREP VERSION PV1 PV2  

 PV3 PV4 PV5 angestindex_3_grupper_sla_samman angestindex_sla_samman. 

EXECUTE. 

 

*korstabell resultat ångest åk 4 och 8 splittad på kön 

 

SORT CASES BY ITSEX. 

SPLIT FILE LAYERED BY ITSEX. 

 

CROSSTABS 

 /TABLES=PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 BY angestindex_3_grupper_sla_samman 

 /FORMAT=AVALUE TABLES 

 /STATISTICS=CHISQ CTAU  

 /CELLS=COUNT ROW COLUMN 

 /COUNT ROUND CELL. 

 

SPLIT FILE OFF. 

 

Variable Level angestindex_3_grupper_ak_4 (Ordinal) 

 

Variable Level angestindex_3_grupper_ak_8 (Ordinal) 

 

Variable Level angestindex_3_grupper_sla_samman (Ordinal) 

 

*Mann-whitney U- test. 

*1) ålder 

*2) kön 

*3) åk 4 och kön  
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*4) åk 8 och kön 

 

NPTESTS  

 /INDEPENDENT TEST (angestindex_3_grupper_sla_samman) GROUP (IDGRADE) 

MANN_WHITNEY  

 /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE 

 /CRITERIA ALPHA=0.05 CILEVEL=95. 

 

NPTESTS  

 /INDEPENDENT TEST (angestindex_3_grupper_sla_samman) GROUP (ITSEX) 

MANN_WHITNEY  

 /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE 

 /CRITERIA ALPHA=0.05 CILEVEL=95. 

 

WEIGHT OFF. 

 NPTESTS  

 /INDEPENDENT TEST (angestindex_3_grupper_ak_4) GROUP (ITSEX) 

MANN_WHITNEY  

 /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE 

 /CRITERIA ALPHA=0.05 CILEVEL=95. 

 

 NPTESTS  

 /INDEPENDENT TEST (angestindex_3_grupper_ak_8) GROUP (ITSEX) 

MANN_WHITNEY  

 /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE 

 /CRITERIA ALPHA=0.05 CILEVEL=95. 
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Bilaga 2. Korstabeller. 

Korstabell årskurs 4: prestation och ångest 

 Ångestindex Total 

Ingen Medel Starkare 

PV1 Bortfall Antal 33 16 6 55 

% inom PV1 60,0% 29,1% 10,9% 100,0% 

% inom ångestindex 1,3% 1,6% 1,8% 1,4% 

<400 Antal 59 62 36 157 

% inom PV1 37,6% 39,5% 22,9% 100,0% 

% inom ångestindex 2,3% 6,4% 10,8% 4,0% 

400–474 Antal 323 287 113 723 

% inom PV1 44,7% 39,7% 15,6% 100,0% 

% inom ångestindex 12,5% 29,6% 34,0% 18,6% 

475–549 Antal 996 430 148 1574 

% inom PV1 63,3% 27,3% 9,4% 100,0% 

% inom ångestindex 38,6% 44,3% 44,6% 40,5% 

550–624 Antal 961 164 29 1154 

% inom PV1 83,3% 14,2% 2,5% 100,0% 

% inom ångestindex 37,2% 16,9% 8,7% 29,7% 

624< Antal 208 11 0 219 

% inom PV1 95,0% 5,0% 0,0% 100,0% 

% inom ångestindex 8,1% 1,1% 0,0% 5,6% 

Total Antal 2580 970 332 3882 

% inom PV1 66,5% 25,0% 8,6% 100,0% 

% inom ångestindex 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Korstabell årskurs 8: prestation och ångest 

 Ångestindex Total 

Ingen Medel Starkare  

 PV1 Bortfall Antal 17 4 17 38 

% inom PV1 44,7% 10,5% 44,7% 100,0% 

% inom ångestindex 1,2% 0,3% 1,7% 1,0% 

<400 Antal 16 108 153 277 

% inom PV1 5,8% 39,0% 55,2% 100,0% 

% inom ångestindex 1,1% 8,1% 15,0% 7,3% 

400-474 Antal 106 405 449 960 

% inom PV1 11,0% 42,2% 46,8% 100,0% 

% inom ångestindex 7,5% 30,4% 44,0% 25,4% 

475-549 Antal 468 616 368 1452 

% inom PV1 32,2% 42,4% 25,3% 100,0% 

% inom ångestindex 32,9% 46,3% 36,0% 38,5% 

550-624 Antal 703 189 34 926 

% inom PV1 75,9% 20,4% 3,7% 100,0% 

% inom ångestindex 49,5% 14,2% 3,3% 24,5% 

624< Antal 111 9 0 120 

% inom PV1 92,5% 7,5% 0,0% 100,0% 

% inom ångestindex 7,8% 0,7% 0,0% 3,2% 

Total Antal 1421 1331 1021 3773 

% inom PV1 37,7% 35,3% 27,1% 100,0% 

% inom ångestindex 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Korstabell årskurs 4: prestation, ångest och kön 

Kön Ångestindex Total 

Ingen Medel Starkare 

Flickor PV1 Bortfall Antal 20 5 5 30 

% inom PV1 66.7% 16.7% 16.7% 100.0% 

% inom ångestindex 1.6% 1.0% 2.5% 1.5% 

<400 Antal 23 32 24 79 

% inom PV1 29.1% 40.5% 30.4% 100.0% 

% inom ångestindex 1.9% 6.3% 12.2% 4.1% 

400-474 Antal 153 131 69 353 

% inom PV1 43.3% 37.1% 19.5% 100.0% 

% inom ångestindex 12.3% 25.8% 35.0% 18.1% 

475-549 Antal 470 234 80 784 

% inom PV1 59.9% 29.8% 10.2% 100.0% 

% inom ångestindex 37.8% 46.1% 40.6% 40.3% 

550-624 Antal 470 102 19 591 

% inom PV1 79.5% 17.3% 3.2% 100.0% 

% inom ångestindex 37.8% 20.1% 9.6% 30.4% 

625- Antal 106 4 0 110 

% inom PV1 96.4% 3.6% 0.0% 100.0% 

% inom ångestindex 8.5% 0.8% 0.0% 5.6% 

Total Antal 1242 508 197 1947 

% inom PV1 63.8% 26.1% 10.1% 100.0% 

% inom ångestindex 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pojkar PV1 Bortfall Antal 13 10 1 24 

% inom PV1 54.2% 41.7% 4.2% 100.0% 

% inom ångestindex 1.0% 2.2% 0.7% 1.2% 

<400 Antal 36 30 12 78 

% inom PV1 46.2% 38.5% 15.4% 100.0% 

% inom ångestindex 2.7% 6.6% 8.9% 4.0% 

400-474 Antal 169 156 44 369 

% inom PV1 45.8% 42.3% 11.9% 100.0% 

% inom ångestindex 12.7% 34.1% 32.6% 19.2% 

475-549 Antal 523 193 68 784 

% inom PV1 66.7% 24.6% 8.7% 100.0% 

% inom ångestindex 39.2% 42.1% 50.4% 40.7% 
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550-624 Antal 490 62 10 562 

% inom PV1 87.2% 11.0% 1.8% 100.0% 

% inom ångestindex 36.8% 13.5% 7.4% 29.2% 

625- Antal 102 7 0 109 

% inom PV1 93.6% 6.4% 0.0% 100.0% 

% inom ångestindex 7.7% 1.5% 0.0% 5.7% 

Total Antal 1333 458 135 1926 

% inom PV1 69.2% 23.8% 7.0% 100.0% 

% inom ångestindex 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
 
 

Korstabell årskurs 8: prestation, ångest och kön 

Kön Ångestindex Total 

 Ingen Medel Starkare 

Flicko

r 

PV1 Bortfall Antal 6 2 7 15 

% inom PV1 40,0% 13,3% 46,7% 100,0% 

% inom ångestindex 1,0% 0,3% 1,1% 0,8% 

<400 Antal 8 37 103 148 

% inom PV1 5,4% 25,0% 69,6% 100,0% 

% inom ångestindex 1,3% 6,3% 16,0% 8,0% 

400-474 Antal 34 164 266 464 

% inom PV1 7,3% 35,3% 57,3% 100,0% 

% inom ångestindex 5,6% 27,7% 41,4% 25,2% 

475-549 Antal 189 292 241 722 

% inom PV1 26,2% 40,4% 33,4% 100,0% 

% inom ångestindex 31,2% 49,4% 37,5% 39,2% 

550-624 Antal 322 94 26 442 

% inom PV1 72,9% 21,3% 5,9% 100,0% 

% inom ångestindex 53,1% 15,9% 4,0% 24,0% 

625- Antal 47 2 0 49 

% inom PV1 95,9% 4,1% 0,0% 100,0% 

% inom ångestindex 7,8% 0,3% 0,0% 2,7% 

Total Antal 606 591 643 1840 

% inom PV1 32,9% 32,1% 34,9% 100,0% 

% inom ångestindex 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pojkar PV1 Bortfall Antal 11 2 10 23 

% inom PV1 47,8% 8,7% 43,5% 100,0% 

% inom ångestindex 1,4% 0,3% 2,7% 1,2% 

<400 Antal 8 68 50 126 

% inom PV1 6,3% 54,0% 39,7% 100,0% 

% inom ångestindex 1,0% 9,2% 13,3% 6,6% 

400-474 Antal 71 240 181 492 

% inom PV1 14,4% 48,8% 36,8% 100,0% 

% inom ångestindex 8,8% 32,6% 48,1% 25,6% 

475-549 Antal 278 324 127 729 

% inom PV1 38,1% 44,4% 17,4% 100,0% 

% inom ångestindex 34,3% 44,0% 33,8% 37,9% 

550-624 Antal 379 95 8 482 

% inom PV1 78,6% 19,7% 1,7% 100,0% 

% inom ångestindex 46,7% 12,9% 2,1% 25,1% 

625- Antal 64 7 0 71 

% inom PV1 90,1% 9,9% 0,0% 100,0% 

% inom ångestindex 7,9% 1,0% 0,0% 3,7% 

Total Antal 811 736 376 1923 

% inom PV1 42,2% 38,3% 19,6% 100,0% 

% inom ångestindex 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 

Korstabell båda årskurserna: prestation, ångest och kön 

Kön Ångestindex Total 

 Ingen Medel Starkare 

Flickor PV1 Bortfall Antal 26 7 12 45 

% inom PV1 57.8% 15.6% 26.7% 100.0% 

% inom ångestindex 1.4% 0.6% 1.4% 1.2% 

<400 Antal 31 69 127 227 

% inom PV1 13.7% 30.4% 55.9% 100.0% 

% inom ångestindex 1.7% 6.3% 15.1% 6.0% 

400-474 Antal 187 295 335 817 

% inom PV1 22.9% 36.1% 41.0% 100.0% 

% inom ångestindex 10.1% 26.8% 39.9% 21.6% 
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475-549 Antal 659 526 321 1506 

% inom PV1 43.8% 34.9% 21.3% 100.0% 

% inom ångestindex 35.7% 47.9% 38.2% 39.8% 

550-624 Antal 792 196 45 1033 

% inom PV1 76.7% 19.0% 4.4% 100.0% 

% inom ångestindex 42.9% 17.8% 5.4% 27.3% 

625- Antal 153 6 0 159 

% inom PV1 96.2% 3.8% 0.0% 100.0% 

% inom ångestindex 8.3% 0.5% 0.0% 4.2% 

Total Antal 1848 1099 840 3787 

% inom PV1 48.8% 29.0% 22.2% 100.0% 

% inom ångestindex 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pojkar PV1 Bortfall Antal 24 12 11 47 

% inom PV1 51.1% 25.5% 23.4% 100.0% 

% inom ångestindex 1.1% 1.0% 2.2% 1.2% 

<400 Antal 44 98 62 204 

% inom PV1 21.6% 48.0% 30.4% 100.0% 

% inom ångestindex 2.1% 8.2% 12.1% 5.3% 

400-474 Antal 240 396 225 861 

% inom PV1 27.9% 46.0% 26.1% 100.0% 

% inom ångestindex 11.2% 33.2% 44.0% 22.4% 

475-549 Antal 801 517 195 1513 

% inom PV1 52.9% 34.2% 12.9% 100.0% 

% inom ångestindex 37.4% 43.3% 38.2% 39.3% 

550-624 Antal 869 157 18 1044 

% inom PV1 83.2% 15.0% 1.7% 100.0% 

% inom ångestindex 40.5% 13.1% 3.5% 27.1% 

625- Antal 166 14 0 180 

% inom PV1 92.2% 7.8% 0.0% 100.0% 

% inom ångestindex 7.7% 1.2% 0.0% 4.7% 

Total Antal 2144 1194 511 3849 

% inom PV1 55.7% 31.0% 13.3% 100.0% 

% inom ångestindex 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 


