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Sammanfattning 
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) undersöker, vart fjärde år,  

kunskapsnivån i matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs fyra och årskurs åtta. Över 

50 länder deltar i TIMSS och den sammanställda datan granskas av forskare. De svenska 

eleverna presterar generellt sett betydligt lägre än de högpresterande asiatiska länderna, Japan, 

Singapore, Hongkong, Korea och Taipei. 

 

Syfte 
Syftet med den här kunskapsöversikten är att undersöka vad som kännetecknar forskningen 

kring skillnader i elevers matematikresultat i TIMSS. Då det fanns ett intresse för om 

faktorn/variabeln elevers attityd gentemot matematik har en inverkan på prestationsnivå 

utformades även en djupgående analys angående detta. Syftet med den djupgående analysen är 

att undersöka vilken inverkan faktorn/variabeln elevers attityd gentemot matematik har på 

elevers prestationsnivå i TIMSS. 
 

Metod 
Litteratursökningen utfördes i databasen Primo och för att avgränsa sökfältet lades, stegvis,  

ytterligare inklusionskriterier till. När sökfältet avgränsats till ett greppbart antal artiklar 

utfördes en granskning av studiernas sammanfattningar. För att kunna göra ett slutgiltigt urval 

av artiklar utformades urvalskriterier vilka vi utgick ifrån när artiklarnas syfte, resultat och 

slutsats närlästes. Artiklarna som uppfyllde de utvalda urvalskriterierna inkluderades och 

kartlades därefter i form av tabeller. Tabellerna låg som grund för den här kunskapsöversiktens 

resultat och analysdel. 

 

Resultat 
Resultatdelen är uppdelad i fem underkategorier; Syftet med studierna, Faktorer/Variabler som 

undersöks i relation till prestation, Studiernas data, Urval i studierna och Studiernas 

diskussion/Slutsats. Samtliga studier undersöker diverse faktorers/variablers inverkan på 

elevers prestationsnivå i TIMSS. Studierna undersöker olika länders elevresultat och får fram 

olika resultat beroende på vilket land som undersöks. Den faktor/variabel som flest studier 

undersöker är den socioekonomiska statusens inverkan på prestation. Avseende 

faktorn/variabeln elevers attityd gentemot matematik, som undersöks i den djupgående 

analysen, visar studiernas resultat på att den har en inverkan.  

 

 

  



 

Förord 
I förordet kommer vi presentera en kortfattad motivering till vårt val av forskningsområde samt 

en redogörelse över hur arbetet med kunskapsöversikten har fördelats. 

 

Matematik är ett skolämne vi båda har ett brinnande intresse för och därför var det en 

självklarhet för oss att inrikta oss på forskning kring ämnet matematik. Valet av att inrikta oss 

på forskning kring elevers resultat i Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) gjordes i samråd med vår handledare och har gett oss en bredare kunskap kring elevers 

prestationer i TIMSS. Då vi redan från start var medvetna om varandras svagheter och styrkor 

bestämde vi oss för att genomföra hela kunskapsöversiktens delmoment gemensamt. Det 

innebär att det inte finns några specifika delar som någon av oss har arbetat med enskilt utan all 

text har bearbetats av oss båda.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare för all stöttning och feedback under arbetets gång. 

Vi vill även tacka varandra eftersom vårt goda samarbete, genom vått och torrt, har bidragit till 

att vi har lyckats skriva ihop denna kunskapsöversikt. 

 

Anna Tellander och Hanna Larsson 

 

Borås 2017 
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INTRODUKTION 
I olika undersökningar, där elevers matematikkunskaper mäts, finns det länder som ofta 

presterar bättre än många andra länder. En av de undersökningarna är Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS). TIMSS mäter fjärde- och åttondeklassares kunskaper 

i både matematik och naturvetenskap och genomförs vart fjärde år. TIMSS består av ett prov i 

matematik och ett i naturvetenskap där eleverna ska svara på flervalsfrågor samt öppna frågor. 

Utöver provdelen ska eleverna även besvara en enkät med ett flertal frågor där svaren ger en 

bild av elevens bakgrund, åsikter om ämnet och deras undervisning. Även de ämnesansvarige 

lärarna, skolornas rektorer och respektive lands skolverk får besvara en enkät vilket i sin tur ska 

bidra till en mer heltäckande bild av varje land (Skolverket 2016a). Tidigare utgåvor av 

enkäterna, från 2011 och 2015, finns tillgängliga på den svenska statens skolverks hemsida på 

internet (Skolverket 2016b). 

 

När enkäterna och provresultaten i TIMSS har samlats in är det forskare som sammanställer 

den insamlade data och ett medelvärde (för varje deltagande land) på elevernas provresultat 

presenteras i en rapport. Utöver en presentation av elevers medelvärde presenteras även en 

översikt av elevers kunskapsnivå i respektive land. De framtagna kunskapsnivåerna är 

utformade av experter som arbetar med TIMSS (Skolverket 2016a).  

 

 Under elementär nivå (under 400 poäng) 

 Elementär nivå (minst 400 poäng) 

 Medelgod nivå (minst 475 poäng) 

 Hög nivå (minst 550 poäng) 

 Avancerad nivå (minst 625 poäng) 

Sammanställningen av de svenska elevernas resultat i TIMSS 2015 gav ett medelvärde på 519 

poäng för årskurs 4 och 501 poäng för årskurs 8. Intressant att tillägga är att 45% av eleverna i 

årskurs 4 från Hongkong och Kina har ett resultat på minst 625 poäng i jämförelse med Sverige 

där enbart 5 % presterar på samma nivå. Ett liknande resultat presenteras avseende 

prestationsnivån för elever i årskurs 8 där 54 % av eleverna från Singapore har ett resultat på 

minst 625 poäng medan enbart 3 % av de svenska eleverna presterar på samma nivå (Skolverket 

2016a).  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med vår kunskapsöversikt är att presentera den forskning som gjorts avseende skillnader 

i elevers prestationer i TIMSS, det vill säga vad som ligger som grund för att dessa skillnader 

uppstår. Att få en insikt i vad som har en inverkan på elevers prestationsnivå i TIMSS, det vill 

säga vad som gör att dessa skillnader uppstår, kan ge lärare en bättre översikt över vad de kan 

påverka avseende undervisningen. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 45) 

menar att konstruerandet av en frågeställning vägleder forskare och är en viktig del av 

forskningsprocessen. Frågeställningen som ligger till grund för föreliggande kunskapsöversikt 

är; 

 

 Vad kännetecknar forskningen avseende skillnaderna i elevers matematikresultat i 
TIMSS? 

Efter att ha tagit del av den aktuella forskningen, togs ett beslut om att göra en djupare analys 

avseende aspekten elevers attityd gentemot matematik. Anledningen till att denna 

faktorn/variabeln väckt ett intresse är för det första att det är en faktor/variabel som lärare har 
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en möjlighet till att påverka. Den andra anledningen till att denna faktor/variabel valts är för att 

den står i direkt relation till de direktiv som lärare ska utgå ifrån enligt Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011(Lgr 11, s. 55).  

 
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik 

och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska 

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

matematik i olika sammanhang.  

(Lgr 11, s. 55) 

 

Följande frågeställning har utformats mot bakgrund av ovanstående information och reflektion 

och ligger som grund för en fördjupad analys i denna kunskapsöversikt. 

 

 Har elevers attityd gentemot matematik någon inverkan på deras prestationsnivå i 
TIMSS? 

 

Kunskapsöversiktens disposition 

Följande forskningsöversikts disposition är indelad i fyra delar där varje del har tilldelats en 

huvudrubrik samt relevanta underrubriker. Den första huvudrubriken, Introduktion, beskriver 

en kortfattat beskriven bakgrund av TIMSS, översiktens frågeställningar och syfte samt 

bakgrund och frågeställningar för den djupgående analysen. Under den andra huvudrubriken, 

Metod, beskrivs det tillvägagångssätt som tillämpats för att få fram de forskningsartiklarna som 

var relevanta i relation till vårt syfte. Under den tredje huvudrubriken, Resultat, presenteras en 

kartläggning av forskningsområdet samt en fördjupad analys där faktorer med positiv inverkan 

analyseras i relation till prestation. Avslutningsvis följer huvudrubriken, Diskussion, där en 

diskussion kring forskningsområdet finns representerat samt förslag på möjliga tillämpningar i 

praktiken. 
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METOD 
Föreliggande kunskapsöversikt är baserad på de steg som Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström (2013, s. 32) beskriver. Dessa steg ligger som grund för hur en systematisk 

litteraturstudie kan genomföras och det är även de steg vi valt att utgå ifrån i föreliggande 

kunskapsöversikt. 

De steg som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström ger exempel på är: 

 
 Motivera varför studien görs (problemformulering) 

 Formulera frågor som går att besvara 

 Formulera en plan för litteraturstudien 

 Bestämma sökord och sökstrategi 

 Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga rapporter 

 Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 

 Analysera och diskutera resultatet 

 Sammanställa och dra slutsatser 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 32) 

 

Under metoddelen kommer tillvägagångssättet att presenteras, det vill säga hur insamlingen av 

de vetenskapliga artiklarna genomförts.  

Litteratursökning 

Backman (2016, s. 78) föreslår att man före sökningen, för att spara tid, ska besluta sig för vilka 

bibliografiska referensdatabaser och procedurer som ska användas vid genomförandet av en 

kunskapsöversikt. Då vår kunskapsöversikt ska färdigställas inom en relativt snäv tidsram 

beslutade vi oss för att avgränsa oss avseende val av databas. Vårt förstahandsval av databas 

var Primo vilken är en databas som Högskolan i Borås bibliotek tillhandahåller. Anledningen 

till att vi valde Primo är för att det är den databas vi har mest kunskap kring vilket har gjort att 

vi har haft mer tid över till närläsning av de artiklar som sökningarna genererade.  
 

I nästa steg, efter val av databas, genomfördes en systematisk litteraturstudie. En systematisk 

litteraturstudie handlar, enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, ss. 26-29) om 

att det ska finnas ett tillräckligt antal studier som har en hög kvalité som därefter kan vara 

tillhands som underlag för bedömningar och slutsatser. Det innebär också att söka, kritiskt 

granska och till slut sammanställa den lästa litteraturen.  

 

Under sökningarna har en noggrann dokumentation genomförts i form av en loggbok så inte 

ofullständiga sökningar skulle leda till bristande resultat som i sin tur leder till en ofullständig 

kunskapsöversikt.  

Sökmetoder 

Det första steget i urvalsprocessen handlar om att identifiera och definiera sökord för 

intresseområdet. Ett vanligt sätt är att utgå från ord i sin frågeställning för att därefter utöka sin 

sökning med hjälp av booleska operatorer "AND", "OR" och "NOT" (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013, ss. 78, 83). I Primo är dessa booleska operatorer på svenska, 

vilka är "OCH", "ELLER" och "INTE". Sökord och booleska operatorer som användes för att 

identifiera intresseområdet var TIMSS (titel), ”OCH” (en boolesk operator), mathematics 

(valfritt fält), Expandera mitt sökfält och Vetenskapligt material. Expandera mitt sökfält är ett 

tilläggsval som databasen Primo erbjuder och när en sökning görs med det tillvalet får man 

fram sökträffar utanför Primo. Det betyder att de sökträffar man får fram finns tillgängliga på 

andra bibliotek och inte enbart på Högskolan i Borås. Identifiering av intresseområdet 
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genererade fram en sökträff på 485 artiklar. Antalet sökträffar gav en indikation om att det finns 

relevant forskning tillgänglig vilket, enligt Backman (2013, s. 177), ger viktig information för 

kommande sökningar. Backman menar att om den första sökningen får för många träffar ger 

det en indikation att sökningen eventuellt måste begränsas.   

 

Vi granskade därför de tio översta artiklarna i träfflistan för att på så vis få fram relevanta 

sökord. Att få fram relevanta sökord är en viktig del av sökprocessen då det enligt Backman 

(2013, ss. 177-178) kan generera ett mer avgränsat och preciserat sökträffsområde med 

forskning som är relevant för den föreliggande kunskapsöversikten. De ord som kunde urskiljas 

i några av artiklarnas sammanfattningar och som nyttjades för att avgränsa nästkommande 

sökning var Factors och Variables. 

 

Efter att ha lokaliserat relevanta sökord genomfördes två nya mer preciserade sökningar där de 

nya begreppen factors respektive variables inkluderades i två separata sökningar. Sökprocessen 

innehade samma tillvägagångssätt för båda begreppen där, utöver själva begreppet, samma 

sökord och inklusionskriterier tillämpades. Sökorden som inkluderades i båda sökningarna var 

TIMSS (titel), OCH” (en boolesk operator), mathematics (valfritt fält) och ”OCH” (en boolesk 

operator). Efter den sistnämnda booleska operaton ”OCH” lades begreppet factors till i den 

första sökningen och begreppet variables i den andra sökningen. För att avgränsa sökresultatet 

ytterligare lades fler inklusionskriterier till, stegvis, i båda sökningarna.  

 

Som beskrivits ovan har samma sökprocess för båda begreppen utförts vilket har gjorts för att 

få en likvärdig sökprocess för båda begreppen. De inklusionskriterier som slutligen gav en 

greppbar sökträff för båda sökningarna (26 artiklar i respektive sökning) var; Expandera mitt 

sökresultat, Vetenskapligt material, Onlineresurser, Engelska (valt språk), 2010-2017 (årtal) 

och Education. Årtalen (2010-2017) vi valde baserades i första hand på att vi ville få fram den 

senaste forskningen samt att två TIMSS-undersökningar (2011 och 2015) genomförts under 

den här tidsintervallen. För en mer detaljerad översikt av ovanstående sökprocess där de valda 

sökorden samt antalet sökträffar för respektive valda sökord finns representerat, se Tabell 1 och 

Tabell 2 nedan. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningen med begreppet ”factors” 

 
Sökord  Inklusionskriterier Antal sökträffar 

TIMSS  (titel) ”OCH” mathematics  (valfritt fält) ”OCH” 
factors (valfritt fält)  

-Expandera mitt sökresultat 
-Vetenskapligt material 
-Onlineresurser 

188 sökträffar 

TIMSS (titel) ”OCH” mathematics (valfritt fält) ”OCH” 
factors (valfritt fält) 

-Expandera mitt sökresultat 
-Vetenskapligt material 
-Onlineresurser 
-Engelska (valt språk) 

181 sökträffar 

TIMSS (titel) ”OCH” mathematics (valfritt fält) ”OCH” 
factors (valfritt fält) 

-Expandera mitt sökresultat 
-Vetenskapligt material 
-Onlineresurser 
-Engelska (valt språk) 
-2010-2017 (årtal) 

79 sökträffar 

TIMSS (titel) ”OCH” mathematics (valfritt fält) ”OCH” 
factors (valfritt fält) 

-Expandera mitt sökresultat 
-Vetenskapligt material 
-Onlineresurser 
-Engelska (valt språk) 
-2010-2017 (årtal) 
-Education 

26 sökträffar 
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Tabell 2. Översikt av litteratursökningen med begreppet ”variables” 

 
Sökord  Inklusionskriterier Antal sökträffar 

TIMSS  (titel) ”OCH” mathematics  (valfritt fält) ”OCH” 
variables (valfritt fält)  

-Expandera mitt sökresultat 
-Vetenskapligt material 
-Onlineresurs 

157 sökträffar 

TIMSS (titel) ”OCH” mathematics (valfritt fält) ”OCH” 
variables (valfritt fält) 

-Expandera mitt sökresultat 
-Vetenskapligt material 
-Onlineresurs 
-Engelska (valt språk) 

149 sökträffar 

TIMSS (titel) ”OCH” mathematics (valfritt fält) ”OCH” 
variables (valfritt fält) 

-Expandera mitt sökresultat 
-Vetenskapligt material 
-Onlineresurs 
-Engelska (valt språk) 
-2010-2017 (årtal) 

70 sökträffar 

TIMSS (titel) ”OCH” mathematics (valfritt fält) ”OCH” 
variables (valfritt fält) 

-Expandera mitt sökresultat 
-Vetenskapligt material 
-Onlineresurs 
-Engelska (valt språk) 
-2010-2017 (årtal) 
-Education 

26 sökträffar 

 

Urvalskriterier 

Som nämns ovan gav vardera sökning en sökträff på 26 artiklar vilket innebär att de genomförda 

sökningarna genererade i sammanlagt 52 artiklar. Då det visade sig att ett flertal av artiklarna 

gick att återfinna under båda sökningarnas sökträffar blev det sammanlagda antalet artiklar 

förminskat från 52 till 30 artiklar. Därefter granskades de 30 artiklarna utifrån deras relevans i 

relation till syftet med vår kunskapsöversikt. Granskningen gjordes för att sålla bort de artiklar 

som inte innehar ett relevant innehåll i relation till denna kunskapsöversikt samt för att kunna 

avgöra vilka artiklar som skulle inkluderas. För att kunna avgöra vilka artiklar som skulle sållas 

bort alternativt behållas utformades urvalskriterier för de artiklar som inkluderas respektive 

exkluderas. Enligt Backman (2016, s. 87) ligger de utformade urvalskriterierna som grund för 

vad en artikel ska innehålla för att bli inkluderade i kunskapsöversikten. De fyra urvalskriterier 

som valts ut i föreliggande urvalsprocess är; 

 

1. Data från TIMSS 2007 och framåt.  

Det första kriteriet avseende datan från TIMSS valdes ut för att lyfta den forskning som gjorts, 

inom ramen av de senaste tio åren, gällande elevers prestationer i TIMSS 

2. Studiens fokus ligger på matematik alternativt matematik och naturkunskap. 

Det andra kriteriet utformades med tanke på att TIMSS mäter elevers kunskaper i både 

matematik och naturkunskap. Det innebär att det finns studier som undersökt elevers 

prestationer i båda ämnena samt studier där syftet är att undersöka elevers kunskaper i 

matematik alternativt naturvetenskap. 

3. Studien är skriven på engelska (fanns inga artiklar skrivna på svenska inom vårt 

sökträffsområde).  
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Det tredje kriteriet, avseende språket, baserades på de förkunskaper vi innehar av olika språk 

och på att vi redan vid sökningen av artiklar valt engelska som språk för att avgränsa sökfältet. 

Då en viktig del av att kunna ta del av ny kunskap är att kunna förstå det som ska läsas valdes 

engelska som språk då det, enligt oss, verkar vara det språk som används oftast inom forskning 

och även är ett språk vi båda behärskar.  

4. Syftet med studien är att undersöka skillnader i elevers prestationer i TIMSS 

Det fjärde och sista urvalskriteriet baserades på denna kunskapsöversikts syfte vilket, enligt 

Backman (2013, s. 87), ligger som grund då artiklar ska väljas ut. 

 

Efter en granskning av artiklarnas syfte, resultat och slutsats, utifrån de valda urvalskriterierna, 

utfördes ett urval avseende de artiklar som inkluderades i denna kunskapsöversikt. Åtta artiklar, 

av det sammanlagda antalet 30 artiklarna, inkluderades vilka återfanns i båda sökningarna, och 

22 artiklar exkluderades då de inte uppfyllde de kriterier som krävdes för att bli inkluderade i 

kunskapsöversikten. Av de 22 exkluderade artiklarna fanns 14 stycken med i båda sökresultaten 

och av de resterande åtta artiklarna fanns fyra artiklar med i det ena sökresultatet och fyra i det 

andra. För en mer detaljerad översikt av de exkluderade artiklarna, där antalet artiklar och 

exkluderingsorsak finns representerat, se Tabell 3. 

 

 
 

Kartläggning  

När det slutgiltiga urvalet av artiklar genomförts utformades tolv kategorier (Publikationsår, 

Utgivare, Databas, Sökord, Inklusionskriterier, Titel, Författare, Syfte, Faktor/Variabel, Data, 

Urval och Diskussion/Slutsats) som sedan fördes in i en tabell med sju kolumner. Nedan visas 

ett exempel på tabellens utformning där de tolv kategorierna finns representerade.  

 
Publikationsår 
 
Utgivare 

Databas 
 
Sökord 
 
Inklusions-
kriterier 

Titel 
 
Författare 

Syfte Faktor/ 
Variabel 

Data 
 
Urval 

Diskussion/ 
Slutsats 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Variables
Factors

Fokus på naturvetenskap

Variables
 Factors

Ej relevant i relation till kunskapsöversikten

Variables
Factors

Ej data från TIMSS alt. data före år 2007
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Tabell 3

Översikt  de exkluderade artiklarna

Återfanns i båda sökningarna Återfanns i en utav sökningarna
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De sju första kategorierna som finns representerade ovan i kolumn 1-3 (Publikationsår, 

Utgivare, Databas, Sökord, Inklusionskriterier, Titel och Författare) utformades för att visa mer 

ingående vart artikeln är publicerad, vem som har utfört studien samt vart och hur vi har fått 

tag i studien. De resterande fem kategorierna (Syfte, Faktor/Variabel, Data, Urval och 

Diskussion/Slutsats) utformades för att visa respektive studies innehåll.  

 

Kartläggning av utvalda artiklar baseras på vilken forskningsfråga som valts ut (Erikson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 163). De fem kategorierna (Syfte, Faktor/Variabel, 

Data, Urval och Diskussion/Slutsats) som finns representerade ovan i kolumn 4-7 utformades 

då de var relevanta i relation till syftet med denna kunskapsöversikt. Det fanns fler kategorier 

som vi övervägde att ta med vilka var studiernas val av dataanalysverktyg samt studiernas 

resultatdel. Dock valde vi att utesluta dessa kategorier eftersom vi ansåg att det fanns mer 

intressanta delar i artiklarna som kunde relateras till kunskapsöversiktens syfte.  

RESULTAT OCH ANALYS  
Vi har valt att sammanställa de inkluderade artiklarna genom att på förhand konstruera 

kategorier under vilka olika delar av de inkluderade studiernas innehåll är representerade och 

analyserade. Då en översiktlig kartläggning av de utvalda artiklarnas innehåll genomförts vid 

urvalet av artiklar har de väsentliga kategorierna i den kartläggningen (se bilaga 1) , det vill 

säga det i artiklarna som är relevant i relation till denna kunskapsöversikts syfte, använts som 

underlag för utformandet av underrubrikerna i följande text. De valda underrubrikerna för 

föreliggande kunskapsöversikts kartläggning, av de utvalda artiklarna, finns representerade 

nedan med respektive underkategoris motsvarighet i den översiktliga kartläggningen inom 

parentes. 

 Syftet med studierna (Syfte) 

 Faktorer/Variabler som undersöks i relation till prestation (Faktor/Variabel) 

 Studiernas data (Data) 

 Urval i studierna (Urval) 

 Studiernas diskussion/slutsats (Diskussion/Slutsats) 

Syftet med studierna 

Samtliga studier har som utgångspunkt att undersöka om det finns specifika faktorer som 

påverkar elevers prestationer inom matematik i TIMSS. Utöver detta finns det dock en del 

skillnader mellan de åtta inkluderade artiklarna. En av studierna avviker något ifrån de andra 

studierna då Gustafsson, Nilsen och Hansen (2016) syftar till att ta reda på vilka faktorer som 

skulle kunna minska skillnaden mellan den socioekonomiska statusen och elevers prestationer. 

De har med andra ord redan på förhand en utgångspunkt som fler av de andra studierna innehar 

som en eventuell inverkande faktor.  

 

En annan skillnad som går att urskilja mellan de olika studierna är att de jämför ett antal länders 

resultat avseende olika eventuellt inverkande faktorer i relation till prestation. En av de 

studierna, Afana, Lietz och Tobin (2013), har som syfte att undersöka om faktorn brist på 

resurser i undervisningen har någon inverkan på elevers prestationer samt se om det finns några 

skillnader mellan skolorna i Palestina och Israel. I ytterligare en studie, Bouhlila (2011), där ett 

liknande syfte går att utläsa, det vill säga vilken inverkan brist på resurser har på elevers 

prestation, undersöks även utöver inverkande faktorer, skillnader mellan högpresterande länder 

och MENA-länder (Mellanöstern och Nordafrika) avseende TIMSS resultaten i respektive land.  
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Bland de inkluderade studierna är det två stycken, Caponera och Losito (2016) samt Sandoval-

Hernández och Białowolski (2016), som har som syfte att undersöka ett flertal faktorer. Dessa 

två studier skiljer sig något från de andra studierna då de inte på förhand presenterar vilka 

faktorer som ämnas undersökas i relation till prestation utan istället undersöka ett flertal faktorer 

för att ta reda på vilka faktorer som har en inverkan på prestation. 

Utöver de ovan presenterade studierna är det ytterligare tre inkluderade studier. Dessa tre 

studier har en sak gemensamt, avseende syftet, vilket är att de på förhand valt ut vilka faktorer 

som ska undersökas i relation till elevers prestation. Två av de tre studierna har valt, att enbart 

fokusera på en faktor. Faktorn i respektive studie är i Yoshinos (2012) elevers självförtroende 

i relation till prestation och i Bretons (2014) antal elever per klass i relation till prestation. 

Bretons studie fokuserar på klasser i Colombia då deras prestationsnivå i TIMSS är låg och 

deras klasstorlekar är stora. Den resterande studien, av Sabah & Hammouri (2010) har som 

nämnts innan flera, på förhand utvalda, faktorer som ska undersökas i relation till prestation. 

Faktorer/Variabler som undersöks i relation till prestation  

Samtliga av de inkluderade studierna fokuserar på vilka olika faktorer/variabler som påverkar 

resultatet i TIMSS. För att kunna undersöka respektive faktors/variabels inverkan har samtliga 

av studierna analyserat svaren som sammanställts från någon av alternativt samtliga av de tre 

enkäterna i TIMSS vilka har besvarats av elever, lärare och rektorer. Sju av studierna har 

undersökt faktorer/variabler som är hämtade från alla tre enkäterna, elev-, lärar- och 

rektorsenkäten och en studie har undersökt faktorer/variabler från elevenkäten. 

 

Som nämnts tidigare är syftet med samtliga studier att ta reda på vilka faktorer alternativt 

variabler som har en inverkan på elevers prestation i TIMSS. Forskarna i samtliga studier 

undersöker vilken inverkan faktorerna/variablerna har, oavsett om de har en positiv-, negativ- 

eller ingen inverkan alls. Flera studier undersöker samma faktorer/variabler men det finns också 

en del studier som undersöker faktorer/variabler som inte de resterande gör. Samtliga av de 

inkluderade studierna undersöker totalt 29 olika faktorer/variabler.  För att ge en tydligare och 

mer överskådligt inblick i vilka de undersökta faktorerna är samt visa hur många studier som 

undersökt de olika faktorerna/variablerna har vi valt att presentera dem nedan i en tabell (se 

tabell 4). 
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Studiernas data 

Samtliga studier använder den insamlade datan ifrån TIMSS som sedan analyserats utefter 

respektive studies syfte. Det som skiljer studierna åt är året då TIMSS undersökningen 

genomförts. Tre av studierna har använt sig av TIMSS 2011 och de resterande fem har använt 

sig av TIMSS 2007 (se bilaga 1).  

 

Vidare har sju av de åtta studierna analyserat den insamlade datan från följande delar i TIMSS; 

elevenkäten, lärarenkäten och skolledningsenkäten i relation till prestation medan den 

resterande studien, Yoshino (2012), enbart har analyserat datan från elevenkäten.  

Urval i studierna 

I en av de åtta inkluderade studierna, Breton (2014), är informanterna elever i årskurs 4. De 

resterande sju studierna har använt sig av den insamlade datan där informanterna är elever i 

årskurs 8. 

 

Ett flertal nationaliteter finns representerade bland studiernas urval av informanter. En studie 

som skiljer sig från de andra är Bretons (2014), då han enbart har valt att fokusera på ett lands 

informanter, vilket är elever i Colombia.  

 

0 1 2 3 4 5

Antal elever per klass

Elevcentrerad undervisning i matematik

Elevers engagemang i matematikundervisningen

Elevers förväntningar av sina framtida studier

Elevers värdering av matematik

Lärarens arbetsvillkor

Lärarens förväntningar på eleverna(ur ett elev perspektiv)

Lärarens inställning till yrkesvalet

Lärarens förmåga i att motivera eleverna

Lärarens självförtroende i att lära ut matematik

Samarbete för utveckling av undervisning

Undervisningsinnehåll

Undervisningsmängd

Välförberedd lärare

Läroplan

Population där skolan är belägen

Vårdnadshavares engagemang

Vårdnadshavares utbildningsnivå

Elevers självförtroende i matematik

Kön

Test-språk
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Elevers inställning till matematik

Socioekonomisk status-elev

Ordning och trygghet i skolan

Skolans ledning och fokus på måluppfyllelse
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Tabell 4

Undersökta faktorer/variabler i studierna
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Majoriteten av informanterna i de resterande studierna är från olika delar av Asien och även 

länder som ligger i Mellanöstern. Övriga informanter är från olika länder i Europa, 

Nordamerika, Sydamerika, Australien samt ifrån olika delar av Afrika. För en utförligare 

överblick av urvalet avseende land, se bilaga 2. 

Studiernas diskussion/slutsats 

Sammanlagt har 29 olika faktorers/variablers inverkan på elevers prestation undersökts. Då 

studiernas diskussion/slutsats endast tar upp de faktorer/variabler som står i relation till 

respektive studies syfte är det även de faktorerna/variablerna som lyfts fram i föreliggande text 

Faktorer som kommer lyftas i följande text är; Elevantalet, Socioekonomisk status – elev och 

skola, Kön, Ordning och trygghet i skolan, Läxor, Brist på resurser i undervisningen, Elevers 

attityd gentemot matematik samt Elevcentrerad undervisning.  

 

Elevers och skolors socioekonomiska status har undersökts i relation till prestation i flera av 

studierna. Elevens socioekonomiska status bestäms utifrån den delen av svaren i elevenkäten 

som fokuserar på elevens hemmiljö. Därefter avgörs skolans socioekonomiska status utefter 

elevernas socioekonomiska status. 

 

En av studierna, Breton (2014) undersökte bara en faktors/variabels inverkan på elevers 

prestation. Breton ville genom som sin undersökning ta reda på om antalet elever i en klass 

hade någon inverkan på elever i Colombia. Undersökningen visade att ju fler elever per klass 

desto lägre prestation.  

 

Elevers och skolors socioekonomiska status visade sig ha en inverkan på elevers prestationer. 

Caponera och Losito (2016) menar att ju högre socioekonomisk status en skola alternativt en 

elev har desto högre nivå på elevernas prestationer, vilket även Gustafsson, Nilsen och Hansen 

(2016) har som utgångspunkt i sin studie. Gustafsson, Nilsen och Hansen (2016) ämnar 

undersöka vilka faktorer/variabler som har en inverkan på just relationen mellan den 

socioekonomiska statusen och elevers prestationer. Deras slutsats visar att de faktorer/variabler 

som har en positiv inverkan och som möjligen skulle kunna öka prestationsnivån för elever med 

låg socioekonomisk status är ordning och trygghet i skolan, undervisningskvalitén och skolans 

ledning och fokus på måluppfyllelse.  

 

Även Sandoval-Hernández och Białowolski (2016) undersöker socioekonomisk status i relation 

till elevers prestationer fast med fokus på skolans socioekonomiska status. I deras slutsats lyfter 

de tre faktorer/variabler som de menar har en positiv inverkan på elevprestationerna i skolor 

med låg socioekonomisk status. Dessa faktorer/variabler är, enligt Sandoval-Hernández och 

Białowolski (2016), elevers inställning till matematik och lärarens förväntningar samt att 

eleven kontinuerligt talar test-språket på hemmaplan. För förtydligandets skull så är 

faktorerna/variablerna elevers inställning till matematik och lärarens förväntningar baserade 

på svaren från elevenkäten och är utifrån ett elevperspektiv. Vidare undersökte Sandoval-

Hernández och Białowolski även om elevers könstillhörighet hade någon betydelse för deras 

prestation. Undersökningen visade att flickor från Korea med låg socioekonomisk presterade 

betydligt lägre än pojkarna med låg socioekonomisk status. 
 

En studie, Caponera och Losito (2016), undersöker faktorns/variabelns ordning och trygghet i 

skolan inverkan på elevers prestationer. De fick dock fram ett blandat resultat. Resultatet var 

blandat beroende på vilket land samt vilken socioekonomisk status skolan hade vilket gjorde 

att de inte kunde dra någon slutsats kring ordning och trygghet i skolan inverkan på elevers 

prestationer.  
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Resultaten skiljde sig åt avseende mängden läxor och dess påverkan på prestation. Sabah och 

Hammouri (2010) menar att läxor inte har någon inverkan på elevers prestationer medan 

Sandoval-Hernández och Białowolski (2016) kom fram till att de har en positiv inverkan. De 

menar att ju mer tid som ägnas per vecka åt läxor desto högre prestationsnivå i matematik. Detta 

resultat, det vill säga mängden läxors positiva inverkan, visade sig dock bara gälla för elever i 

Singapore  

 

Tre studier visar att faktorn/variabeln brist på resurser i undervisningen inverkan på elevers 

prestationer. Dessa studier presenterar dock olika resultat avseende vilken inverkan den aktuella 

faktorn/variabeln har på elevers prestationer. Sabah och Hammouri (2010) redogör för att 

bristen på resurser har en negativ inverkan på elevers prestationer medan Sandoval-Hernández 

och Białowolski (2016) menar att den inte hade någon markant inverkan, åtminstone inte på 

elever i skolor med hög socioekonomisk status, vilket resultatet även visade för de två andra 

undersökta faktorerna/variablerna, skolans ledning och fokus på måluppfyllelse och population 

där skolan är belägen. I den tredje studien får Afana, Lietz och Tobin (2013) ett blandat resultat 

då faktorns/variabelns inverkan berodde på vilken typ av resurs som saknades i undervisningen 

samt vilka skolor som undersökts. I de arabiska skolorna i Israel samt i skolorna i Palestina 

hade bristen på datorer en negativ inverkan på elevers prestationer medan bristen på läromedel 

och klassrum inte hade någon inverkan. Vidare hittades inga kopplingar mellan bristen på 

resurser och låga prestationer i de hebreiska skolorna i Israel. 

  

Bouhlila (2011) redogör för de faktorer som påverkar MENA-ländernas (mellanöstern och 

Nordafrika) prestationsnivåer i matematik. De faktorer som påverkar prestationerna negativt är 

läroplanen och språkkunskapsbrist inom test-språket. Bouhlila menar att MENA-ländernas 

läroplaner inte håller en direkt hög standard och borde vidareutvecklas. Genom att utveckla 

läroplanerna ges eleverna bättre förutsättningar i att kunna prestera bättre inom matematik. 

Avseende språkkunskapsbristen påpekar Bouhlila att det i en och samma klass finns flera 

dialekter representerade och att test-språket, det vill säga språket i TIMSS, inte alltid är 

densamme som elevernas modersmål. 

 

Faktorn/variabeln elevers självförtroende i matematik visade sig, enligt Yoshino (2012), ha en 

inverkan på elevers prestationer. Resultatet visade att ju bättre självförtroende desto troligare 

var det att eleven presterade bättre. Detta resultat överensstämde väl mellan de japanska och de 

amerikanska eleverna. Vidare lyfter även Yoshino att de japanska eleverna hade ett lägre 

resultat än amerikanerna avseende självförtroendet vilket dock inte hade någon inverkan på 

prestationsnivån då resultatet var lika högt för båda länderna. 

 

Som nämnts ovan fanns det en del undersökta faktorer/variabler som inte har någon inverkan 

på elevers prestationer. Sabah och Hammouri (2010) undersökte om faktorn/variabeln 

elevcentrerad undervisning har någon inverkan på elevers prestationer vilket den, i likhet med 

ett antal andra faktorer/variabler, inte har. 

 

Sammanställning av vad som kännetecknar forskningsområdet 

Kartläggningen av de inkluderade artiklarna ger en tydlig bild av vad som kännetecknar 

forskningsområdet. Samtliga av artiklarna ämnar undersöka om det finns faktorer/variabler som 

har en, positiv alternativt negativ, inverkan på elevers matematikresultat i TIMSS. Majoriteten 

av artiklarna fokuserar på elever i Asien och Mellanöstern och deras prestationer i TIMSS. Två 
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faktorer som undersöks mest och som har, enligt studierna, en inverkan på elevers prestation är 

elevens och skolans socioekonomiska status. Studiernas undersökningar har visat att ju högre 

socioekonomisk status en skola alternativt en elev har desto högre prestationer i TIMSS kontra 

ju lägre socioekonomisk status desto lägre prestationer i TIMSS. 

Fördjupad analys av elevers attityd gentemot matematik 

När det kommer till elevers attityd i relation till prestation har en del frågor uppstått under 

föreliggande kunskapsöversikts utformande. Vi ville, genom den fördjupade analysen, ta reda 

på mer ingående vilken inverkan attityden hade samt se över hur studierna gått tillväga för att 

undersöka elevernas attityder i relation till prestation.  

 

De faktorer/variabler som enligt Yoshino (2012) och Sabah och Hammouri (2010) ingår under 

begreppet elevers attityd är; Elevers inställning till matematik, Elevers självförtroende i 

matematik, Elevers värdering av matematik. Föreliggande text kommer att lyfta de 

faktorer/variabler som ingår under begreppet elevers attityder gentemot matematik vilken ligger 

som grund för den frågeställning som utformats för denna djupgående analys.  

Frågeställningen som lyder är: 

 

 Har elevers attityd gentemot matematik någon inverkan på deras prestationsnivå i 
TIMSS? 

 

Av de åtta artiklarna som valts ut till denna kunskapsöversikt har enbart två artiklar undersökt 

och diskuterat alternativt enbart diskuterat elevers attityd gentemot matematik i relation till 

prestation. Dessa två artiklar är; 

 

 The relationship between self-concept and achievement in TIMSS 2007: A comparison 
between American and Japanese students (Yoshino 2012) 

 

 Does subject matter matter? Estimating the impact of instructional practices and 

resources on student achievement in science and mathematics: findings from TIMSS 
2007 (Sabah & Hammouri 2010)  

Studiernas urval 

Den enda likheten, sett till studiernas urval, är åldersgruppen som undersöks vilket är elever 

från årskurs 8:a. Sett till val av länder skiljer sig studierna åt då Sabah och Hammouri (2010) 

valt att ha med elever från Jordanien (4426 elever) medan Yoshino (2012) har med elever från 

Japan (4312 elever) och USA (7377 elever).  

 

Studiernas data och analys 

Båda studierna har med data som tillhandahållits av TIMSS 2007. De delar som finns med och 

som har analyserats från TIMSS i båda studierna är elevernas resultat på matematikprovet samt 

svaren på elevenkäten. En skillnad som går att se mellan studierna är att Sabah och Hammouri 

(2010) även har med svaren från lärarenkäten vilket inte Yoshino (2012) har. 

 

Sabah och Hammouri har valt att ta med tre oberoende variabler och en beroende variabel i 

deras analys. Den beroende variabeln är elevernas testresultat medan de oberoende variablerna 

är elevers attityd gentemot matematik, vårdnadshavarnas utbildningsnivå och elevcentrerad 

undervisning. Variabeln elevers attityd gentemot matematik baseras på den delen av enkäten 

där eleverna har svarat på exempelvis: 
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 Jag tycker om att lära mig matematik 

 Det brukar gå bra för mig i matematik 

Yoshino har, i likhet med Sabah och Hammouri, elevernas testresultat som en beroende 

variabel i dataanalysen. Yoshino har även precis som Sabah och Hammouri med, som 

oberoende variabler, vårdnadshavarnas utbildningsnivå och elevernas attityd gentemot 

matematik. Skillnaden mellan de två studierna är dock att Yoshino enbart valt att fokusera 

på de frågor som fokuserar på elevernas självförtroende i matematik och har därmed inte 

med elevers inställning till- och värdering av matematik. Variabeln elevers självförtroende 

i matematik baserar Yoshino på den delen av enkäten där eleverna svarat på exempelvis: 

 Jag är helt enkelt inte bra i matematik 

 Jag lär mig snabbt i matematik 

Vidare har Yoshino även med ytterligare en oberoende variabel som inte Sabah och 

Hammouri har med vilken är elevernas svar på frågan om hur många böcker de har i 

hemmet.  

Studiernas resultat 

 

Sabah och Hammouri (2010) och Yoshino (2012) undersöker samt diskuterar elevers attityd 

gentemot matematik i relation till prestation. Sabah och Hammouri (2010) har i sin studie 

kommit fram till att det finns ett samband på medelvärdet mellan självförtroendet gentemot 

matematik och medelvärde i prestationer i matematik. Sambandet ger, enligt Sabah och 

Hammouri, en indikation på att ju högre självförtroende desto högre prestationsnivå. Det 

framgår även att elever som har föräldrar med en hög utbildning har högre självförtroende i 

matematik vilket även Yoshino (2012) belyser i sin studie. Yoshino  har i sin studie kommit 

fram till att elevers attityd, närmare bestämt elevers självförtroende i matematik, har en positiv 

inverkan på deras resultat i matematik i TIMSS. Det betyder med andra ord att ju bättre 

självförtroende eleven har i matematik desto bättre resultat i TIMSS. Resultatet avser både 

elever från Japan och elever från USA.  

DISKUSSION 
I diskussionen kommer styrkor och svagheter i det valda forskningsområdet samt förslag på 

framtida forskning att diskuteras. Vidare kommer vi diskutera och värdera vårt tillvägagångssätt 

vid insamling av artiklar i en metoddiskussion samt diskutera möjliga tillämpningar i 

praktiken/klassrummet utifrån forskningsområdet. 

Styrkor i forskningen 

De styrkor som studierna innehar är det sammanlagda antalet av undersökta faktorer/variabler, 

studiernas variation av urval samt att samtliga studier utgår ifrån samma rådata från TIMSS 

med viss variation sett till året då TIMSS utfördes. Dessa styrkor kommer att redogöras för 

utförligare nedan.  

Forskningen visar på att ett stort antal faktorer/variabler har undersökts vilket ger 

yrkesverksamma lärare en insikt i vilka faktorer/variabler som kan uppmärksammas och med 

hjälp av undervisning förebyggas. Vidare skulle detta kunna ge eleverna bättre förutsättningar 

så de ges en möjlighet till att utvecklas ytterligare avseende deras prestationsnivå i matematik.    
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Variationen av studiernas urval ger antalet undersökta länders resultat i TIMSS en mer 

heltäckande bild av hur det ser ut runt om i världen. Utöver det visar resultaten även på att olika 

faktorer/variabler har olika inverkan beroende vilket lands elever som undersöks.  

Samtliga studier i denna kunskapsöversikt har tagit del av den rådata, från TIMSS 2007 och 

2011. Studiernas val av data, sett till de olika undersökta faktorerna/variablerna, gör att 

paralleller kan dras mellan studiernas resultat. Då varje faktor/variabel har en på förhand given 

definition tillgänglig i TIMSS bör även varje studie inneha samma definition av varje 

faktor/variabel. Genom att studierna innehar samma definition av varje faktor/variabel kan en 

eventuell generalisering av en faktors/variabels inverkan fastställas.    

Svagheter i forskningen 

Det finns säkerligen fler svagheter i det valda forskningsområdet men något som vi har 

uppmärksammat som vi även lyft som styrka i forskningen är rådatan från TIMSS. TIMSS 

utförs under en specifik tidsperiod vilket inte ger utrymme för några längre undersökningar av 

elevers prestationer. Rådatan från TIMSS ger därmed enbart en insikt i hur elevers prestationer 

i matematik ser ut i olika länder. Att avgöra hur en elevs prestationsnivå ser ut bör, enligt oss, 

undersökas under längre tid då olika yttre faktorer, exempelvis sömn, sjukdom eller sorg, kan 

påverka en elevs prestationsnivå. Ytterligare en svaghet med studierna är deras urval av 

åldersgrupp då majoriteten (sju av åtta artiklar) av våra inkluderade artiklar har med elever från 

årskurs 8. Det hade varit önskvärt med fler undersökningar gjorda med elever från årskurs 4 så 

att man hade kunnat få en mer heltäckande bild, åldersmässigt, över skillnaderna i elevernas 

resultat i TIMSS.  

Metoddiskussion 

Då vi var begränsade tidsmässigt valde vi att fokusera på enbart en databas (Primo). Sökningar 

med likvärdiga sökord kunde ha genomförts på andra databaser för att få fram ett bredare 

underlag för vår kunskapsöversikt. Då Primo gav ett gott underlag sett till antalet sökträffar 

kände vi att det räckte med den databasen för att vi skulle hinna med att utföra vår 

kunskapsöversikt.  

 

När vi skulle börja söka efter artiklar upptäckte vi ganska fort att vårt sökträffsområde inte var 

greppbart sett till antalet artiklar. Vi begränsade våra sökningar med ett flertal 

inklusionskriterier samt lade till sökord för att få fram ett greppbart sökträffsresultat. Dessa 

begränsningar kan ha lett till att vi har, redan vid sökningen, sållat bort relevanta artiklar som 

skulle kunnat inkluderas i vår kunskapsöversikt. Vidare tror vi att vårt val av tidsintervall (2010-

2017) kan ha påverkat vårt resultat då TIMSS enbart utförs vart fjärde år och att forskning kring 

TIMSS-resultaten tar tid att genomföra. Hade vi valt en bredare tidsintervall (exempelvis 2005-

2017) hade vi fått ett bredare sökträffsresultat men då vi ville ha aktuell forskning var det mer 

relevant för oss att använde oss av det tidsintervallet vi valde ursprungligen. En annan aspekt 

som vi reflekterat över när det kommer till sökningen är att vi enbart valde artiklar skrivna på 

engelska. Vi upptäckte redan vid första sökningen att det fanns ett flertal artiklar som var 

skrivna på diverse olika språk, exempelvis spanska, polska och mandarin, vilka är språk som vi 

inte har kunskap kring. Detta val gjordes för att sålla bort artiklar med språk som vi inte förstod 

men det resulterade också i att eventuella artiklar skrivna på svenska, danska och norska 

sållades bort.  

 

Vi är väl medvetna om att majoriteten av studierna som valdes ut undersöker elever i årskurs 

8:a men vi valde ändå att inkludera dem då vi som framtida yrkesverksamma lärare kommer att 

förbereda våra elever inför högstadiet. Vi tycker det är intressant att se hur de äldre eleverna 
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upplever matematikämnet då det ger oss en insikt i vad vi kan förebygga för att hjälpa våra 

elever i att nå högre resultat i TIMSS-undersökningen som utförs för elever i årskurs 8:a. 

 

Förslag till framtida forskning 

Det vi skulle vilja se mer forskning kring i framtiden är elevers attityds inverkan på 

prestationsnivån i ämnet matematik. Som nämns i denna kunskapsöversikts introduktion är det 

lärarens uppgift att se till så att elevers vilja till att lära främjas. Läraren ska även, genom sin 

undervisning, bidra till att elevers tilltro till ämnet matematik utvecklas. Tilltro till den egna 

förmågan och viljan till att lära är egenskaper, som nämnts tidigare, som ingår i begreppet 

elevers attityd. Då det inte verkar finnas en stor mängd forskning kring elevers attityds inverkan 

på prestationsnivån i TIMSS skulle det vara önskvärt att se mer av det. Det är möjligt att det 

finns aktuell forskning kring elevers attityd men eftersom vår översikt enbart täcker den 

forskning som har TIMSS resultaten som utgångspunkt har vi inte tagit del av den.   

Utöver ovanstående förslag till vidare forskning skulle det vara önskvärt, enligt oss, med 

ytterligare forskning där en jämförelse mellan olika skolors resultat i TIMSS utförs fast endast 

i ett specifikt land. Denna önskan grundar sig i att olika länder har olika typer av 

undervisningsmetoder och läroplaner vilket, enligt Caponera och Losito (2016), kan ligga som 

grund för de varierande resultaten bland eleverna. Vi tror att möjligheten till att generalisera ett 

resultat för ett specifikt land, avseende en faktors/variabels inverkan, ökar om undersökningen 

enbart fokuserar på det specifika landets utvalda skolor, det vill säga de skolor som deltar i 

TIMSS. 

Möjliga tillämpningar i praktiken/klassrummet 

Det verkar, sett till studiernas slutsats, finnas ett antal faktorer/variabler som har en inverkan på 

elevers matematikprestationer i TIMSS. Den faktor/variabel som de flesta av studierna 

undersökte som inverkande faktor/variabel var elevens och skolans socioekonomiska status. 

Denna faktor/variabel är svår för oss, som framtida yrkesverksamma matematiklärare, att 

påverka men det finns, enligt några av de inkluderade studierna, några faktorer/variabler som 

lärare/rektorer kan se över för att ge elever med låg socioekonomisk status bättre 

förutsättningar. En annan faktor/variabel som diskuterats i två av artiklarna är om elevens 

inställning och självförtroende inom matematik har en positiv inverkan på elevers testresultat, 

vilket det hade.  

 

 De faktorer/variabler som kan ha en positiv inverkan på elevers prestationer är; 

 

1. Ordning och trygghet i skolan 

2. Skolans ledning och fokus på måluppfyllelse  

3. Elevers inställning till matematik 

4. Elevens uppfattning av lärarens förväntningar 

5. Elevens förkunskaper kring test-språket 

6. Elevens självförtroende i matematik 

 

De ovanstående faktorer/variabler som vi anser att lärare har störst möjlighet till att påverka för 

att ge elever bättre förutsättningar för högre prestationer i matematik är följande; Ordning och 

trygghet i skolan, Elevers inställning till matematik, Elevens uppfattning av lärarens 

förväntningar, Elevens förkunskaper kring test-språket och Elevens självförtroende i 

matematik.  
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Som nämns ovan finns det faktorer/variabler som lärare, enligt oss, kan påverka. En av dessa 

är ordning och trygghet i skolan (Gustafsson, Nilsen & Hansen 2016). Här har lärare en stor 

inverkan eftersom det är de som ska se till att eleverna känner sig trygga på skolan. Enligt oss 

ska skolan vara en trygg punkt och därför är det något som ska upprätthållas samt arbetas aktivt 

för kontinuerligt. Det här kan lärare exempelvis påverka genom att förebygga mobbning och 

arbeta aktivt med likabehandlingsplanen.  

 

Enligt både Sabah och Hammouri (2010) och Yoshino (2010) har en positiv inställning och ett 

bra självförtroende inom matematik en positiv inverkan på elevernas testresultat. Som framtida 

lärare är det viktigt för oss att tänka på att höja elevers inställning och ge dem ett bra 

självförtroende inom matematik. För att höja dessa faktorer/variabler kan lärare anpassa 

undervisningen till de elever som hen har i sin klass. Det här kan exempelvis innebära att det 

ska finnas uppgifter som är individanpassade och som eleverna känner att de klarar av att utföra 

och som även utmanar dem så att de kan utvecklas kunskapsmässigt. Vi tror att 

individanpassade uppgifter kan bidra till att elevers självförtroende ökar och att de får en mer 

positiv inställning till undervisningen. 

 

Som nämns i två av studierna (Bouhlila 2011; Sandoval-Hernández & Białowolski 2016) har 

elevers förkunskaper kring test-språket en inverkan på deras prestationer. Detta innebär att 

eleverna inte innehar de språkkunskaper som krävs för att förstå hur de ska lösa de 

matematikuppgifterna som ska lösas. Denna problematik kan vi koppla till den problematik 

som kan uppstå i matematikundervisningen i en mångkulturell klass där språkförståelsen i 

många fall hindrar elevens förståelse för uppgiften. För att förebygga denna problematik kan 

lärare ta hjälp av eventuella hemspråkslärare som i sin tur kan översätta matematiktermer från 

svenska till elevens förstaspråk. Vidare har vi sett tillämpningar i matematikundervisningen 

under ett studiebesök på en mångkulturell skola som bidrar till en mer individanpassad 

undervisning. Skolan hade utformat olika uppgifter där varje uppgift var översatt till de olika 

språk som talades i klassen.  
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resurser i under-

visningen 

  

Undervisnings-

innehåll   

 

Väl förberedda 

lärare   

 

Vårdnadshavares  

engagemang  

låg reliabilitet.

  

  

   

Utöver det 

visade 

resultatet att 

beroende på 

vilket land och 

skola som 

undersöktes 

hade olika 

faktorer olika 

inverkan på 

elevers 

prestationer.  

 

2014  

International 

Journal of 

Educational 

Development, 

Vol.34           

Ss: 51-57  

Primo  

TIMSS (titel)  

”OCH”  

Mathematics   

(titel)  

”OCH”  

Variables        

(titel)  

Språk: 

Engelska  

Inkludera:  

“Evidence 

that class size 

matters in 

4th grade 

mathematics: 

An analysis of 

TIMSS 2007 

data for 

Colombia”  

Theodore R. 

Breton  

Syftet med 

artikeln är att 

undersöka om 

stora klasser, i 

Colombia, har 

en negativ 

inverkan på 

elevers, i 

årskurs 4, 

prestation i 

matematik.  

Antal elever per 

klass  

  

TIMSS 2007  

Årskurs 4  

Colombia  

  

  

En analys av 

resultatet 

påvisar att ju 

fler elever det 

finns i en 

klass, desto 

lägre presterar 

eleverna.  
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Expandera 

mitt 

sökresultat   

År: 2010-

2017  

Vetenskapligt 

material   

Education  

Onlineresurser 

 

2016  

  

Asia Pacific 

Education 

Review, 

Vol.17(3)  

Ss: 511-520  

  

Primo  

  

TIMSS (titel) 

  

”OCH” 

  

Mathematics   

(valfritt fält) 

  

”OCH” 

  

Factors  

(valfritt fält)  

  

Språk: 

Engelska  

  

Inkludera:  

Expandera 

mitt 

sökresultat   

  

År:2010-

2017   

  

Vetenskapligt 

material   

  

Education  

  

Onlineresurser 

"Factors and 

conditions 

promoting 

academic 

resilience: a 

TIMSS-based 

analysis of five 

Asian 

education 

systems"   

  

Andrés 

Sandoval-

Hernández &   

Piotr Białowol

ski  

Syftet med 

undersökninge

n är att 

identifiera 

vilka faktorer 

och 

omständighete

r som kan 

relateras till 

höga 

akademiska 

prestationer.   

Vårdnadshavares  

utbildningsnivå 

  
Lärarens för-

väntningar på     

eleverna  

 

Elevers 

förväntningar 

av sina framtida 

studier 

  

Ordning och 

trygghet i skolan  
 

Population där 

skolan är belägen  
 

Socioekonomisk 

status - skola  

 

Skolans ledning 

och fokus på 

måluppfyllelse  

 

Kön  

 

Test-språk 

  

Läxor  

  

  

TIMSS 2011.  

  

Årskurs 8  

Singapore  

Hongkong  

Japan  

Taipei  

Korea  

  

  

Resultatet 

visade att de 

faktorer som 

hade en 

inverkan på 

elevers 

prestationer 

var positiv 

inställning, 

självsäkra 

lärare och ett 

bra 

ämnesspråk 

hemma.   

 

Studies in 

Educational 

Evaluation  

Primo  

TIMSS (titel)  

”OCH”  

Mathematics   

(valfritt fält)  

"School 

characteristics 

moderating 

the relation 

between 

student socio-

economic 

status and 

mathematics 

achievement 

in grade 8. 

Syftet med 

studien är att 

lokalisera 

vilka skol-

egenskaper 

som skulle 

kunna minska 

relationen 

mellan socio-

ekonomisk 

Socioekonomisk 

status - elev  

 

Undervisnings-

kvalité  

 

Undervisnings-

mängd  

 

Skolans ledning 

och fokus på 

måluppfyllelse 

  

TIMSS 2011   

Årskurs 8  

50 länder  

  

  

Resultatet 

visade att det 

fanns 

skolsystem 

som hade 

möjligheten 

till att 

kompensera 

avståndet 

avseende 

relationen 
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”OCH”  

Factors           

(valfritt fält)  

Språk: 

Engelska  

Inkludera:  

Expandera 

mitt 

sökresultat   

År:2010-

2017   

Vetenskapligt 

material   

Education  

Onlineresurser 

Evidence from 

50 countries in 

TIMSS 2011"   

Jan-Eric    

Gustafsson,   

Trude Nilsen 

& Kajsa Yang 

Hansen  

status och 

prestation.   

Ordning och 

trygghet i skolan  

  

  

  

mellan den 

socio-

ekonomiska 

statusen och 

prestation. Det 

fanns också en 

koppling till 

att ju högre 

socio-

ekonomisk 

status ett 

land har, desto 

större 

möjligheter 

till att kunna 

minska 

relationen 

mellan skol-

prestationen 

och elevens 

socio-

ekonomiska 

status.   

 

2011  
Compare: A 

Journal of 

Comparative 

and 

International 

Education, 

Vol.41(3)      
Ss: 327-352   

Primo  
TIMSS (titel)  
”OCH”  
Mathematics   

(valfritt fält)  
”OCH”  
Factors           

(valfritt fält)  
Språk: 

Engelska   
Inkludera:  
Expandera 

mitt 

sökresultat   
År:2010-

2017   
Vetenskapligt 

material   
Education  
Onlineresurser

  
  
  
  
  

"The quality of 

secondary 

education in 

the 

Middle East 

and North 

Africa: what 

can we learn 

from TIMSS’ 

results?"   

Donia Smaali 

Bouhlila  

Syftet är att ta 

reda på varför 

MENA-

länderna 

(Mellanöstern 

och 

Nordafrika) 

presterar 

sämre i skolan 

samt varför 

det är en sådan 

stor skillnad 

mellan hög-

presterande 

länder och 

MENA-

länderna.   

Kön  

 

Undervisnings-

kvalité  

 

Test-språk  

 

Läxor  

 

Läroplan 

  

Socioekonomisk 

status - elev 

  

Socioekonomisk 

status - skola  

 

Elevers inställning 

till matematik  

  

  

  

  

  

  

TIMSS 2007.  

  

Årskurs 8  

 

Algeriet  

Egypten  

Marocco  

Tunisien  

Bahrain  

Iran  

Jordanien  

Kuwait  

Libanon  

Oman  

Palestina  

Qatar   

Saudiarabien   

Syrien  

Dubai  

Malaysia  

Bosnien  

Turkiet  

Indonesien  

Taipei  

Korea  

Singapore  

Hongkong   

Japan 

Resultatet 

visade att 

anledningen 

till den låga 

prestationen 

kunde vara 

språket, 

mängden 

läxor, typ av 

läroplan, 

landets budget 

avseende 

utbildning, 

familje-

bakgrund, 

elevers 

inställning till 

att lära samt 

elevers attityd 

gentemot 

matematik och 

natur-

vetenskap.   
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2013  

Journal for 

Educational 

Research 

Online, 

Vol.5(1)        

Ss: 59-89   

Primo  

TIMSS (titel)  

”OCH”  

Mathematics   

(valfritt fält)  

”OCH”  

Factors           

(valfritt fält)  

Språk: 

Engelska   

Inkludera:  

Expandera 

mitt 

sökresultat   

År: 2010-

2017   

Vetenskapligt 

material   

Education  

Onlineresurser 

"The 

relationship 

between 

school 

resources 

and grade 8 

mathematics 

achievement: 

A comparison 

of Palestinian 

Authority, 

Israeli           

Hebrew and 

Israeli Arab 

schools in 

TIMSS 2007"   

Yasin Afana,  

Petra Lietz 

& Mollie 

Tobin  

Syftet med 

artikeln är att 

jämföra 

skolorna 

i Israel och 

Palestina och 

deras relation 

mellan 

skolresurser 

och elev-

prestationer i 

matematik.  

  

  

Socioekonomisk 

status - skola  

  

TIMSS 2007  

Årskurs 8  

Israel             

Palestina  

  

  

Resultatet 

visade att det 

inte fanns 

någon 

koppling 

mellan 

skolresurserna 

och 

prestationen i 

de hebreiska 

skolorna i 

Israel, vilket 

de påpekar 

kan bero på att 

det inte är så 

stora 

skillnader på 

resursnivåerna 

i de skolorna.   

I de andra två 

skolorna fanns 

en koppling 

mellan 

prestation och 

brist på 

resurser, dock 

berodde det på 

vilka resurser 

som saknades  

 

2012  

International 

Review of 

Education, 

Vol.58(2)      

Ss: 199-219  

Primo  

TIMSS (titel)  

”OCH”  

Mathematics   

(valfritt fält)  

”OCH”  

Variables        

(valfritt fält)  

Språk: 

Engelska  

Inkludera:  

"The 

relationship 

between self-

concept and 

achievement 

in TIMSS 

2007: A 

comparison 

between 

American and 

Japanese 

students"  

Asako 

Yoshino  

Syftet med 

studien är att 

undersöka om 

det fanns 

någon 

koppling 

mellan elevers 

(årskurs 8:a) 

själv-

förtroende      

avseende 

matematik och 

deras 

prestationer i 

TIMSS.   

Elevers själv-

förtroende 

i matematik  

   

TIMSS 2007  

Årskurs 8  

USA              
Japan  

  

  

Resultatet 

visade en 

koppling 

mellan 

elevernas 

själv-

förtroende      

avseende 

matematiken 

och resultaten 

från TIMSS. 

Denna 

koppling 

fanns både hos 

eleverna i 

USA och 

Japan.   
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Expandera 

mitt 

sökresultat   

År: 2010-

2017   

Vetenskapligt 

material   

Education  

Onlineresurser 
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Bilaga 2 Studiernas urval av länder 
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Antal studier

L
än

d
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 i
 u

rv
al

et

Urval av länder
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