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Sammanfattning

Nationella och internationella kunskapsmätningar i matematik visar likartade
resultat för flickor och pojkar. Trots det visar statistiken att flickor erh̊aller sys-
tematiskt högre slutbetyg. Denna studie undersöker huruvida betyg tjänar som
likvärdigt m̊att p̊a kunskap hos flickor och pojkar i gymnasiets matematikämne.
Detta görs dels utifr̊an en kvantitativ ansats och dels utifr̊an en enkätstudie. Med
utg̊angspunkt i nationell registerdata (SCB) för slutbetyg och resultat p̊a natio-
nella provet undersöks, medelst fyra olika analysmetoder, könsskillnader med
avseende p̊a kurs, skolform och län. Studien visar att flickor generellt erh̊aller
högre slutbetyg än pojkar i relation till resultatet p̊a nationella provet, vilket be-
kräftar tidigare forskning. Vidare p̊avisar analysen särskilt stora diskrepanser p̊a
betygsniv̊a C och högre; i matematikkurser p̊a yrkesförberedande program; i se-
nare kurser inom samtliga program; i Västernorrlands, Västmanlands, Gotlands
och Kalmar län; liksom i frist̊aende skolor. Korrelationsanalys tydliggör hur na-
tionella provet utgör en mindre del av betygsunderlaget för flickor jämfört med
pojkar. Dessutom avslöjar analysen ett omvänt samband mellan könsbetingad
relativ prestation p̊a nationella provet och avvikelse i slutbetyget. Enkätstudi-
en undersöker bedömningspraktiken hos matematiklärare. Filtrering p̊a lärarens
kön, ålder, program och skolform, har tillämpats. Resultatet tyder p̊a systematis-
ka skillnader i bedömningspraktik mellan olika lärarkategorier, vilket innebär att
betygssättningen kan brista i likvärdighet. Skillnader har p̊avisats mellan, i första
hand, lärare p̊a yrkesprogram och naturvetenskapliga program, s̊aväl som mellan
lärare i kommunala och frist̊aende skolor. Ocks̊a lärarens kön och ålder tycks ha
viss betydelse. Studien avslutas med en diskussion kring möjliga lösningar.

Nyckelord:
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likvärdighet, matematik, nationella prov, registerdata, statistisk analys

Abstract

National and international assessments in mathematics show similar results for
girls and boys. Despite this, statistics show that girls receive systematically higher
final grades. This study examines whether grades serve as an equivalent measure
of knowledge of girls and boys in high school mathematics. This is done partly on
the basis of a quantitative approach and partly on the basis of a survey. Based on
national register data (Statistics Sweden) for final grades and results of national
tests, using four different methods of analysis, gender differences with respect to
course, school form and county, are examined. The study shows that girls gene-
rally get a higher final grade than boys in relation to their results on the national
test, confirming previous research. Furthermore, the analysis shows particularly
large discrepancies at grade C and higher; in mathematics courses on vocational
programs; in later courses within all programs; in Västernorrland, Västmanland,
Gotland and Kalmar County; as well as in independent schools. Correlation ana-
lysis clarifies how the national test constitutes a smaller part of the assessment
basis for girls compared to boys. The analysis also reveals an inverse relationship
between gender dependent relative performance on the national test and the final
grade deviation. The survey examines the assessment practice among mathema-
tics teachers. Filtering on the teacher’s gender, age, program and school form has
been applied. The result suggests systematic differences in assessment practice
between different teacher categories, implying that grades can break in equality.
Differences have been shown between, primarily, teachers in vocational programs
and science programs, as well as between teachers in municipal and independent
schools. Also the teacher’s gender and age seems to be of some importance. The
study concludes with a discussion about possible solutions.

Key words:

Assessment, equivalence, gender, grades, high school, national and international
assessment, mathematics, national test, register data, statistical analysis, survey
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2.3.2 Bedömningspraktik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3.3 De nationella provens roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.4 Matematikämnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4.1 Kursplanens historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4.2 Dagens kursplan (Gy2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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1 INLEDNING

Sedan l̊ang tid tillbaka har det funnits en betydande skillnad mellan flickors och pojkars betyg
i den svenska skolan. Flickor f̊ar generellt högre betyg än pojkar, oavsett social tillhörighet,
etnicitet och bostadsort. Ett mönster som är tydligt inte bara i Sverige utan i hela västvärl-
den. Traditionellt har flickor varit starkare i spr̊ak och humaniora medan pojkar presterat
bättre i matematik, teknik och naturvetenskap. Under senare decennier har emellertid flic-
kors betyg p̊atagligt förbättrats i matematik och naturvetenskapliga ämnen, samtidigt som
flickorna beh̊allit sitt förspr̊ang i till exempel läsförst̊aelse. Vad beror könsskillnaderna p̊a?
En mängd orsaker har lyfts fram men n̊agot konsensus existerar ännu inte.

Fr̊agan har berörts i rapporter fr̊an Skolverket (2015), i flera akademiska studier (Lindahl,
2007a & 2007b; Lekholm, 2008), i tidningsartiklar (Sjögren & Hydén, 2013, 31 oktober) och i
radioprogram (P4 Kalmar, 2012, 8 november). I exempelvis en doktorsavhandling fr̊an 2008
beskriver Alli Klapp Lekholm hur flickor, tack vare sina bättre sociala färdigheter, högre
motivation och förm̊aga att visa intresse, belönas med högre betyg. Skillnader i manliga och
kvinnliga könsnormer, där flickor oftare uppmuntras att vara skolduktiga och pojkar oftare
faller offer för antipluggkulturer, har ocks̊a lyfts fram som avgörande faktorer (Björnsson,
2005). Andra röster gör gällande att pojkarnas intressen delvis har överskuggats av ett
jämställdhetsarbete med ensidigt fokus p̊a ”flickor till naturvetenskap och teknik” (Werners-

son, 2010). År 2006 skrev Maria Nycander en uppmärksammad kandidatuppsats (Nycander,
2006) som drog slutsatsen att flickor gynnas mer än pojkar av själva betygssystemet. Enligt
Nycanders analys höjer lärare oftare flickors slutbetyg, trots samma provresultat som poj-
kar. Uppsatsen uppmärksammades bland annat i flera artiklar i Svenska Dagbladet (Uppsala
TT, 2006, 30 september) och i DN (Jällhage, 2006, 30 september). Nycander pekar ocks̊a p̊a
en rad anpassningar som har gjorts i läroplanen för att stimulera flickors intresse för natur-
vetenskap samtidigt som hon noterar att liknande anpassningar för pojkar har uteblivit.

År 2011 fick fr̊agan förnyad aktualitet i en granskning av Lärarnas tidning, Pojkar miss-
gynnas i betygsättningen (Arevik, 2011a, 9 februari). Senast fr̊agan väcktes till liv var under
v̊aren 2017 d̊a SVT gjorde flera inslag i ämnet, bland annat Tjejer f̊ar fler ”snällbetyg” än
killar (Zachrisson Winberg & Heppling, 2017, 17 maj):

SVT:s granskning visar att i vissa kommuner f̊ar 20–30 procent fler tjejer än killar högre
betyg än provresultaten, Gnosjö, Upplands-Bro och Mellerud. Och det finns skolor där
det blir s̊a mycket som 50-70 procent. Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund:

– Tjejer har lättare att göra sig själva rättvisa i skolsystemet, dom har lättare att visa
vad dom kan. Men det är inte s̊a att tjejerna är smartare än killar, det är inte okej att
dom f̊ar högre betyg för samma kunskaper. Det finns en tro att elever som sköter sig,
blir mer omtyckta av lärarna, och f̊ar högre betyg den vägen – och s̊a skall det inte
vara.

– Nej flit och bemötande ska inte ing̊a i ett kunskapsbetyg, säger Helena Olivestam
Torold, undervisningsr̊ad p̊a Skolinspektionen, men i praktiken kan det änd̊a spela in.

Föreliggande studie tar avstamp i nämnda diskussion och undersöker om könsskillnaderna i
slutbetyg beror p̊a att flickor faktiskt presterar bättre än pojkar i skolan, eller om det snarare
förh̊aller sig s̊a att flickor av olika skäl gynnas mer än pojkar i själva betygssättningen. Det
vill säga, huruvida det föreligger n̊agon form av betygsdiskriminering.

I nästa avsnitt beskrivs en del av den forskning som har anknytning till betyg, skolpre-
station och betygssättning i relation till kön. Ämnesomr̊adet är mycket komplext d̊a det rör
sv̊ara orsakssamband samtidigt som det till stora delar saknas viktiga data.

1.1 Tidigare studier och forskning

I en doktorsavhandling fr̊an 1971, Lika beg̊avning - lika betyg?, använder Allan Svensson ett
flertal olika modeller för att studera relationen mellan resultat p̊a beg̊avningstest och betyg
bland 10.000 tretton̊aringar i svenska grundskolan. Svensson konstaterar att korrelationen
mellan beg̊avningstest och betyg i allmänhet ligger mellan 0,50 och 0,60, vilket innebär att
knappt hälften av variansen i skolprestation kan förklaras av beg̊avningsskillnader. Fr̊agan,
som Svensson ställer sig, är vad som gör vissa elever till ”̈overpresterare” och andra till
”underpresterare” i relation till sin beg̊avning. Svensson analyserar data utifr̊an variabler
s̊asom elevens kön, hembakgrund och intressen. Data omfattar tre olika beg̊avningstester,
ett verbalt, ett spatialt och ett induktivt, s̊aväl som resultat fr̊an standardprov i svenska,
engelska och matematik. Resultatet inom det matematiska omr̊adet visar bland annat att
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vid samma resultat p̊a beg̊avningstestet (talserier) erh̊aller flickor i genomsnitt n̊agot högre
slutbetyg än pojkar. Resultatet visar ocks̊a att flickor i genomsnitt erh̊aller ett betydligt
högre slutbetyg i matematik än pojkar vid samma resultat p̊a standardprovet. Svensson
konstaterar att tendensen till högre betyg bland flickor kompenserar för flickornas, avseende
matematikbeg̊avning, ”missgynnade utg̊angsläge”. Svensson sammanfattar: ”Vi anser [...] inte
att man bör ge denna forskningsuppgift alltför hög prioritet, eftersom kvinnan fortfarande
f̊ar anses missgynnad i fr̊aga om utbildning och utbildningsmöjligheter [...] Man bör därför
kunna tolerera skillnaderna i relativ skolprestation mellan tretton̊ariga pojkar och flickor.”

Mats Björnsson, ämnesr̊ad p̊a Utbildnings- och kulturdepartementet, undersöker i sin
rapport Kön och skolframg̊ang: tolkningar och perspektiv skillnaderna mellan flickors och
pojkars skolresultat. Rapporten (Björnsson, 2005) är en uppföljning av Utbildningsdepar-
tements skrift Könsskillnader i utbildningsresultat - fakta, mönster, perspektiv (2004) och
syftar till att redogöra för de skillnader som finns i betygsresultat, genomströmning i gym-
nasieskola och deltagande i högre studier samt diskutera de bakomliggande orsakerna. I
Utbildningsdepartementets skrift konstateras att flickor och pojkar länge har skilt sig åt i
skolprestationer. Flickor har traditionellt varit starkare i spr̊ak och humaniora medan poj-
kar presterat bättre i matematik, teknik och naturvetenskap. Av Björnssons rapport framg̊ar
det att könsmönstren förändrats sista decennierna. I relation till pojkarna har nu flickornas
prestationer p̊atagligt förbättrats i naturvetenskapliga ämnen, där skillnaden nu är bor-
ta, samtidigt som flickorna fortsatt presterar klart bättre än pojkarna i t.ex. läsförst̊aelse.
Björnssons analys visar dessutom att skillnaden mellan könen best̊ar även när hänsyn tas
till klass, etnicitet samt bostadsort. I rapporten diskuterar Björnsson pojkars och flickors
könsidentitet i relation till skolarbete. Han resonerar kring att det kvinnliga könsidealet,
till skillnad fr̊an det manliga, är friare, mer öppet för olika identiteter, och i högre grad är
förenligt med skolframg̊ang. Pojkar, menar Björnsson, har mycket sv̊arare att kombinera
en strävan för popularitet i gruppen med skolframg̊ang d̊a risken är stor att stämplas som
”pluggis”. Det är mer förenligt med en maskulin mansnorm att ha en distanserad eller ne-
gativ attityd till skolan och skolarbetet, menar Björnsson. Avslutningsvis menar Björnsson
att flickors förbättrade resultat i skolan är en stor framg̊ang för utbildningssystemet, sam-
tidigt som skola, föräldrar, idrottsföreningar har en viktig uppgift i att försöka förändra de
antipluggkulturer som förekommer hos pojkar.

Skolverket har ett årligt regeringsuppdrag att redovisa avvikelser mellan kursbetyg och
resultat p̊a nationella prov. Rapporten (2015) visar att de genomsnittliga kursbetygen mel-
lan 2011 till 2014 är högre än de genomsnittliga provbetygen i samtliga matematikkurser. I
samma rapport framg̊ar att fler flickor än pojkar i gymnasiet, i likhet med flickorna i grund-
skolan, f̊ar ett högre slutbetyg än provbetyg. Samtidigt f̊ar fler pojkar än flickor i gymnasiet
ett lägre slutbetyg än provbetyg. Skolinspektionen beskriver i en kvalitetsgranskningsrap-
port (2010:12) ett antal brister i skolors betygssättning. Vissa skolor gör exempelvis lokala
omtolkningar av betygskriterierna som inte överensstämmer med de nationella betygskrite-
rierna. Ett vanligt inslag är att moment bedöms kvantitativt istället för kvalitativt. Vidare
framkommer det i rapporten att lärare lägger olika vikt vid resultatet p̊a nationella provet.
Elevintervjuer har, enligt rapporten, visat att lärare inte alltid använder ett allsidigt un-
derlag i bedömningen. Varannan elev i enkäten svarade dessutom att betygen grundas p̊a
ordning, uppförande, närvaro eller p̊a andra personliga egenskaper. Rapporten understryker
att inget av detta är i linje med de nationella betygskriterierna (Skolinspektionen, 2010).

Betygsforskaren Alli Klapp Lekholm, vid institutionen för pedagogik och specialpedago-
gik p̊a Göteborgs universitet, undersöker i sin doktorsavhandling (Lekholm, 2008) hur olika
elevkarakteristika, s̊asom kön, p̊averkar betyget. I avhandlingen identifierar hon tv̊a olika be-
tygsdimensioner: en ämnesspecifik dimension som kan relateras till elevens akademiska pre-
stationer, exempelvis till resultat p̊a nationella prov, samt en icke-kognitiv betygsdimension
som p̊averkar betygen i alla ämnen. Lekholm menar att existensen av en s̊adan dimension
tyder p̊a att det finns andra faktorer än de rent akademiska som har inverkan p̊a elevers
betyg. Exempel p̊a s̊adana faktorer är, enligt Lekholm, elevens intresse och motivation, för-
äldrarnas engagemang, och självförtroende. Resultaten tyder p̊a att denna icke-kognitiva
betygsdimension har särskild betydelse för flickors skolresultat. Flickor f̊ar, enligt Lekholm,
högre slutbetyg än vad som är motiverat av resultatet p̊a nationella proven. Lekholm menar
att en viktig faktor i detta kan vara relaterad till flickors förm̊aga att bättre uttrycka intresse
och motivation för ämnet. Denna förm̊aga, menar Lekholm, beror p̊a att flickor har utvecklat
bättre sociala färdigheter och är bättre förberedda p̊a skolarbete, vilket belönar dem med
högre betyg. Lekholm tror att dessa icke-kognitiva, sociala faktorer är viktiga för att först̊a
könsskillnader i skolprestationer och betyg.
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Nationalekonomen Erica Lindahl har i studierna Systematiska avvikelser mellan slutbetyg
och provresultat – spelar elevens kön och etniska bakgrund roll? och Spelar lika kön och etnisk
bakgrund p̊a lärare och elever roll för provresultat och slutbetyg? undersökt variabler som kan
p̊averka relationen mellan elevers provresultat och slutbetyg. I den första studien (Lindahl,
2007a) använder Lindahl registerdata för elever i årskurs 9 mellan 2001 och 2005 för att
undersöka om det föreligger systematisk korrelation i skillnaden provbetyg och slutbetyg
i relation till kön och etnisk bakgrund. I den andra studien (Lindahl, 2007b) undersöker
Lindahl betydelsen av lärarens och eleven kön för prestation p̊a det nationella provet och
slutbetyget. Resultaten av studierna visar att flickor generellt f̊ar högre slutbetyg i svenska,
engelska och matematik än pojkar med samma provresultat. Vidare visar Lindahl att lärarens
kön och etniska bakgrund har betydelse för bedömningen: flickor och utlandsfödda elever
presterar bättre p̊a prov om andelen kvinnliga respektive utlandsfödda lärare ökar. Samtidigt
visar Lindahl att kvinnliga matematiklärare är mindre generösa än manliga kollegor vid
betygssättning av flickor jämfört med pojkar.

I en studie av Hernàndez et al. (2015) undersöks sambandet mellan fysisk attraktionskraft
hos universitetsstudenter och deras studieframg̊ang. Detta mot bakgrund av tidigare studier
som har visat att det finns ett positivt samband mellan utseende och betyg (Hernández &
Peters, 2015). I studien jämförs betydelsen av studenters utseende för betyget i kurser där
läraren dels har fysisk kontakt med eleverna i klassrumsmiljö och dels i distanskurser som
läses online. Resultatet visar bland annat att kvinnor, som utseendemässigt (av en obero-
ende grupp) bedömts ligga över medelniv̊a, erh̊aller signifikant lägre betyg i onlinekurserna
jämfört med klassrumskurserna i de fall där läraren varit av manligt kön. Författarna drar
s̊alunda slutsatsen att kvinnors utseende har betydelse för betyget: attraktiva kvinnor f̊ar
högre betyg än mindre attraktiva kvinnor. För männen i studien ses däremot inget statis-
tiskt signifikant samband mellan utseende och betyg. Studien ger s̊alunda inget stöd för att
attraktiva studenter är flitigare än andra, snarare tyder resultaten, enligt författarna, p̊a att
sambandet mellan betyg och utseende kan hänföras till diskriminering.

1.2 Syfte och fr̊ageställning

Bedömning och betygssättning ska enligt skolans styrdokument vara likvärdig och rättssäker.
Mot bakgrund av den forskning som berörts finns det samtidigt skäl att tro att flickor och
pojkar inte behandlas likvärdigt i betygssystemet. Syftet med denna studie är att bringa
klarhet i om, hur, och i s̊a fall varför, det finns könsrelaterade skillnader i betygsbedömning
inom, specifikt, gymnasiets matematikämne. N̊agot som är intressant av flera skäl.

Likvärdig bedömning har central betydelse inom skolsystemet. Likvärdig bedömning är
viktig för att upprätth̊alla betygens funktioner samtidigt som den har ett moraliskt egenvär-
de. Matematiken har historiskt betraktats som ett manligt kodat ämnesomr̊ade. Därtill har
skolämnet matematik alltid omgivits av ett tydligt stigma, starkt förknippat med egenskaper
som beg̊avning och intelligens. Lärare och elever har djupt rotade stereotypa föreställningar
kring vad som är typiskt manligt och kvinnligt. Men en stor mängd forskning har ocks̊a slagit
fast att det finns viktiga skillnader mellan könen. Samtidigt har det under senare decennier
bedrivits ett omfattande jämställdhetsarbete för att motverka könsskillnader i skolan och
samhället. Om och i s̊a fall hur dessa aspekter sammantaget p̊averkar synen p̊a bedömning
av flickor och pojkar är väsentliga fr̊agor att ställa.

Bedömning inom matematik skiljer sig fr̊an bedömning i andra ämnen. Matematikens
speciella särart som kvantitativ, logisk och med tydlig inneboende struktur inbjuder troligen
till bedömning p̊a sätt som inte faller sig lika naturligt inom andra discipliner. Man bör
kanske därför vänta sig att bedömning i matematik ocks̊a präglas av större objektivitet. Om
bedömning i matematik icke desto mindre uppvisar bristande likvärdighet kan det vara en
indikator för tillst̊andet i hela skolsystemet.

Mycket lite forskning har gjorts kring könsrelaterad betygsbedömning i matematik p̊a
gymnasiet. N̊agot som gör en fördjupning inom omr̊adet extra angelägen.

Diskussionen leder fram till följande fr̊ageställningar:

� Hur tjänar betyg som likvärdigt m̊att p̊a flickors och pojkars kunskap i matematik?

� Vilka orsaker kan ligga till grund för eventuell bristande likvärdighet?
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2 BETYG OCH BEDÖMNING

Styrdokument för bedömning och betygssättningen i svensk skola omfattar: skollagen 3:e
och 15:e kapitlet, gymnasieförordningen 8 kapitlet, avsnitt 2.5 i läroplanen, examensm̊alen
samt ämnesplanerna i respektive ämne.

� Skollagen fastställer generella bestämmelser kring bedömning och betygssättning för
alla skolformer, exempelvis att betygsskalan omfattar betygsstegen A–F och att betyg
ska sättas efter varje avslutad kurs. Skollagen fastställs av Riksdagen.

� Gymnasieförordningen konkretiserar skollagen och inneh̊aller mer specifika bestäm-
melser. Här framg̊ar bland annat de nationella provens betydelse för bedömningen.
Gymnasieförordningen fastställs av regeringen.

� Läroplanen för gymnasieskolan beskriver skolans uppdrag och värdegrund samt m̊al
och riktlinjer för lärare vid bland annat betygssättning. Regeringen fattar beslut om
läroplanen.

� Examensm̊alen formulerar m̊al för respektive program och inriktning. I exempelvis ex-
amensm̊alen för det naturvetenskapliga programmet framg̊ar bland annat att eleven
”efter examen ska ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, ma-
tematik och teknik men även inom andra omr̊aden”, men ocks̊a att eleven ”utvecklar
sin förm̊aga att först̊a och uttrycka sig i avancerade skriv- och talsituationer p̊a b̊ade
svenska och engelska” s̊aväl som att eleven uppmuntras till ”ansvarstagande och sam-
arbetsförm̊aga och f̊ar övning i att se möjligheter, lösa problem och omsätta idéer i
praktisk handling.” Även examensm̊alen fastställs av regeringen.

� Ämnesplanerna formulerar för varje ämne och kurs ett syfte, ett centralt inneh̊all samt
kunskapskrav. Regeringen beslutar om ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen
medan Skolverket beslutar om övriga ämnesplaner.

Detta avsnitt tar upp olika aspekter av bedömning som är centrala för att närma sig ämnet
för studien. Inledningsvis ges en kort betygshistorik för att ge perspektiv p̊a dagens betygs-
system. I avsnitt tv̊a diskuteras kort n̊agot om betygens funktion och syfte p̊a individ- och
samhällsniv̊a. Avsnitt tre tar upp n̊agra aspekter av bedömning enligt aktuella styrdoku-
ment. I avsnitt fyra diskuteras begreppet ”likvärdighet” som har en central innebörd i fr̊agor
kring bedömning. Avsnitt fem fokuserar specifikt p̊a matematikämnet och bedömning i ma-
tematik. I avslutande avsnitt ges en kort kunskapsfilosofisk översikt för att problematisera
det m̊angtydiga kunskapsbegreppet.

2.1 Betygens funktioner

Betygens historia är äldre än själva skolsystemet. I 1686 års kyrkolag slogs fast att prästerna
vid husförhör skulle nedteckna s̊a kallade vitsord. Husförhören testade s̊adant som kristen-
domskunskap och förm̊agan att läsa innantill och resultatet nedtecknades sedan i husförhörs-
längderna (Nationalencyklopedin). Behovet av och syftet med bedömning har sett olika ut i
historien, men viljan att bedöma och betygssätta tycks vara djupt förankrad i v̊ar mänskliga
natur. Betygens kanske mest centrala funktion är att fungera som mätare av kunskap. Kun-
skapens betydelse för samhället kan knappast överskattas. Sedan civilisationens gryning har
kunskapsutveckling varit b̊ade drivkraft och m̊al för den mänskliga civilisationen. Samtidigt
har bedömning och betygssättning av kunskap aldrig varit okontroversiell. Kanske p̊a grund
av att betygssättning, vid sidan av dess mer objektiva och sakliga dimension, alltid ocks̊a
har haft en politisk och ideologisk dimension. Nordgren (2008) menar att alla lärare m̊aste
vara medvetna om dessa aspekter av betygssättningen. Skolan är en del av samhället och
p̊averkas av dess politiska, sociala, kulturella och ekonomiska strukturer.

I litteraturen föresl̊as n̊agra av de syften och funktioner som betygen har utifr̊an dessa
aspekter (Nordgren 2008; Måhl 2012):

� Urvalsfunktionen: Betyg avgör de som f̊ar förtur till högre utbildning, eller som ur-
valsunderlag vid tjänstetillsättningar. Betygsrangordning är viktig i den nuvarande
betygssystemet för b̊ade antagning i gymnasium och universitet/högskolan.

� Informationsfunktionen: Betyget ger information till eleven, föräldrarna och skolan om
huruvida elever uppn̊att kunskapsm̊alen och utvecklat sina förm̊agor. Återkopplingen
möjliggör för eleven eller skolan att hitta bra arbetsformer och rätt ambitionsniv̊a.
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� Kontrollfunktionen: En särskild aspekt av informationsfunktion är att ge underlag
för att kontrollera skolor och för att göra nationella och internationella jämförelser.
Kontrollfunktionen kan användas för att motverka betygsinflation.

� Motivationsfunktionen: Betygen kan fungera som sporre att anstränga sig i skolarbetet
eller varna för att arbetsinsatsen inte räcker till.

� Disciplineringsfunktionen: En konsekvens av betygens urvals- och kontrollfunktionen
är att det skapar en maktrelation mellan lärare och elev. Betyget är ett uttryck för
hur betygssättaren värderar elevens prestationer. Det ger ett incitament för eleverna
att anpassa sig till skolans och lärarens vilja.

Måhl gör uppdelningen i betygens primära och sekundära funktioner. Betygens primära
funktioner handlar, enligt Måhl, om att tillgodose elevens rätt till utveckling och stöd ge-
nom att tillhandah̊alla information om hur elevens kunskaper förh̊aller sig till kunskapsm̊alen
(Informationsfunktionen). Betygens sekundära funktioner handlar, enligt Måhl, bland annat
om att reglera behörighet till högre studier genom att rangordna efter betyg (Urvalsfunk-
tionen).

Liedman (1997) och Nordgren (2008) diskuterar kunskap utifr̊an olika kollektiva och in-
dividuella behov: kunskap för samhällets ekonomiska behov, kunskap för samhällets politiska
behov och kunskap för den enskildes behov. Skolorna utvecklades ur handelns efterfr̊agan
p̊a kvitton, kontrakt och lagar. Det behövdes människor som kunde skriva. I takt med att
samhället blev allt mer komplext har behoven av specialkunskaper blivit allt viktigare. Det
har därför byggts institutioner som kan föra vidare och utveckla teoretiska och yrkesrelate-
rade kunskaper. S̊adan kunskap tjänar samhällets ekonomiska behov. Betyg har använts för
att rangordna och välja ut vilka som ska utbildas eller anställas (Nordgren, 2008).

Kunskap kan ocks̊a associeras till politik och makt. I ett förmodernt samhälle var ett
utbildat prästerskap en tillg̊ang för en statsmakt som behövde n̊a ut till en outbildad befolk-
ning. I mitten av 1800-talet när massutbildningen tog fart i Västeuropa kom skolan att spela
en central roll för att etablera och förankra nationalstaten i folksjälen. I takt med att sam-
hället demokratiserades har den kristna och nationalistiska fostran överg̊att i en demokratisk
fostran. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman (1997) menar att ”för en levande demokratisk kul-
tur krävs insiktsfulla och fördomsfria medborgare, insatta i ett vitt spektrum av politiska
fr̊agor” och ”ur ett maktperspektiv har ett betygssystem främst en indirekt uppgift dels som
ett redskap för att kontrollera och styra skolorna, dels för att disciplinera studenterna”.

I det moderna informationssamhället betraktas utbildning i växande grad som ett indivi-
duellt projekt. Skolan är ett redskap för att förverkliga sig själv och kunna verka i samhället.
Skolan ska lägga grunden till självförtroende, ansvarskänsla och ge bekräftelse. Nordgren
menar att det ofta är ur detta perspektiv som betygen kritiseras som ett stressande och
negativt inslag. Ur individens perspektiv kan betygens urvals- och informationsfunktioner
fungera som nycklar till s̊aväl som hinder för dess m̊al (Nordgren, 2008).

2.2 Kort om bedömning och likvärdighet

Begreppet likvärdighet spelar en central roll i skolans styrdokument. I detta avsnitt behandlas
kort innebörden av detta begrepp samt vilka problem det är behäftat med. Skollagen 1 kap.
9 § säger:

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fri-
tidshemmet oavsett var i landet den anordnas.

Generellt handlar likvärdighet om att alla elever oberoende av kön, etnicitet, geografiska,
ekonomiska eller sociala förh̊allanden har rätt till lika utbildning (Jönsson, 2014). Det är
centralt ur rättssäkerhetssynpunkt att även skolans bedömning och betygssättning präglas av
nationell likvärdighet eftersom betygssättning är myndighetsutövning. Men vad innebär det
att betygssättning är likvärdig? Enligt Gustavsson och Måhl (2012) är ”tv̊a betyg likvärdiga
om eleverna erh̊allit samma betyg och uppvisat samma kunskaper”. Enligt Jönsson (2014)
är betygssättningen ”likvärdig om en elevs skolprestationer ger samma betyg oavsett vilken
lärare som gör betygssättningen”. Detta är emellertid förknippat med vissa sv̊arigheter. I ett
m̊alrelaterat system gör läraren vid bedömningen tolkningar i flera steg (Jönsson, 2014):
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1. Kursplanerna m̊aste tolkas och omsättas till bedömningssituationer

2. Elevernas prestationer m̊aste tolkas och värderas

3. Flera prestationer ska vägas samman till kunskapsomdömen och betyg

Tv̊a lärare som sätter betyg m̊aste göra samma bedömning i samtliga led för att betygs-
sättningen ska bli helt likvärdig. För att underlätta detta tolkningsarbete kan läraren följa
läroplanens allmänna r̊ad vid betygssättning (Skolverket, 2011). R̊aden säger bland annat
att lärare som stöd för bedömningen av elevernas kunskaper bör jämföra resultaten p̊a de
nationella kursproven med den egna dokumentationen och analysera skillnader och likheter
i resultaten. Resultat och betygssättning p̊a skolan ska följas upp generellt s̊a att ändam̊als-
enliga insatser kan sättas in för att betygssättningen ska vara likvärdig. Rektorn har en
viktig funktion i det arbetet genom att tillsammans med lärarna analysera elevernas betyg
och hur dessa förh̊aller sig till resultaten p̊a de nationella proven. Ett huvudsyfte med de
nationella proven är att just öka likvärdigheten i lärares bedömningar, men enligt Jönsson
(2014) medför detta andra problem (se kap. 3.5). Ett problem är att de nationella proven
utgör ett särskilt urval uppgifter som inte är helt representativa för kunskapskraven, ett
annat problem är att de bara ges en g̊ang per år och dessutom är omgärdade av sekretess.
Ytterligare sv̊arigheter handlar om att de nationella proven bedöms kvantitativt efter poäng
medan bedömningarna inför slutbetygen utg̊ar fr̊an kunskapskraven och är av kvalitativ art.
En granskning gjord av Skolverket (2007) visade att det i grundskolan fanns stora brister i
likvärdigheten avseende lärares och skolors betygssättning i relation till de nationella proven.

Måhl (2012) menar att helt likvärdig bedömning är en utopi. Samtidigt, anser Måhl,
att bristande likvärdighet aldrig ska accepteras om den identifieras. För att främja likvär-
digheten i bedömningen betonar Måhl vikten av professionell kontinuerlig samverkan kring
föreskrifter och Skolverkets allmänna rekommendationer.

2.2.1 Varför likvärdighet?

Vilka problem uppst̊ar om bedömningen inte är likvärdig? Bedömning och betygssättning
har, som nämnts ovan, en rad, b̊ade primära och sekundära, funktioner. Konsekvenserna av
bristande likvärdighet kan därför troligen inte underskattas.

En första uppenbar risk med icke-likvärdig bedömning är att betygens urvalsfunktion
sätts ur spel. Om betygen ska tjäna som urvalsinstrument till högre studier krävs att de är
likvärdiga. Ett icke likvärdigt betygssystem innebär att sökanden med lägre kunskaper kan
g̊a före sökanden med högre kunskaper. Det kan i sin tur leda till att antagningssystemet för
högre studier förlorar sin legitimitet (Skolverket 2009a; Vlachos, 2010).

Ett annat problem som kan uppst̊a är att informationsfunktionen motverkas. Om betyg
sätts p̊a felaktiga grunder minskar betygens informationsvärde. Eleven och dess föräldrar tror
att eleven besitter kunskaper som inte nödvändigtvis överensstämmer med verkligheten.

En annan risk är att betygens motivationsfunktion sätts ur spel. Forskning visar att om
betygskraven sänks s̊a minskar ocks̊a elevens ansträngning och motivation att lära sig (Betts
& Grogger, 2003; Bonesronning, 2004). Det kan leda till att eleven tillgodogör sig mindre
kunskaper under sin utbildning.

Ytterligare en mycket allvarlig risk är att bristande likvärdighet i betygssättningen un-
dergräver förtroendet för lärarnas bedömarkompetens. Det kan i förlängningen leda till en
förtroendekris för hela skolsystemet.

Utöver nämnda praktiska problem som kan uppkomma p̊a grund av bristande likvärdig-
het g̊ar det naturligtvis ocks̊a att anföra rent moraliska argument för vikten av likvärdighet.
Principen att lika kunskaper ska ge lika betyg uppfattas av de flesta som självklar och är
tydligt betonad i skolans styrdokument. Eftersom betygssättning är myndighetsutövning,
där besluten inte kan överklagas, blir vikten av likvärdighet av särskild betydelse.

Samtidigt som likvärdig bedömning har central betydelse i skolsystemet kan det kon-
stateras att absolut likvärdighet är en omöjlighet. Och kanske är det absoluta inte heller
önskvärt. En blind strävan i en s̊adan riktning kan riskera att inkräkta p̊a lärarens frihet i
klassrummet. Det kan i värsta fall leda till ett snävt fokus p̊a det enkelt mätbara snarare än
p̊a det väsentliga (Skolverket, 2009a).
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2.3 Bedömning och betygssättning enligt skolans styrdokument

Styrdokument för bedömning och betygssättningen i svensk skola omfattar: skollagen 3 och
15 kapitlet, avsnitt 2.5 i läroplanen, gymnasieförordningen 8 kapitlet, examensm̊alen samt
ämnesplanerna i respektive ämne. I detta avsnitt berörs inneh̊allet i de tre första styrdoku-
menten.

Skollagens Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan, 15 kap. 23 § och 24 §, stipulerar:

Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas
med A och lägsta betyg med E.
Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F.

Som betyg p̊a en kurs ska n̊agon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F användas.
Betyg ska bestämmas med hjälp av de kunskapskrav som har föreskrivits för en kurs.

Av detta kan man uttolka att betygsskalan omfattar sex steg, fr̊an A till F, att A är högsta
betyg och F är lägsta betyg, samt att betyg ska bestämmas utifr̊an kursens kunskapskrav.
Det är allts̊a kunskapskraven, och endast kunskapskraven, som enligt skollagen ska vara
vägledande i lärares betygssättning. Hur betygssättningen g̊ar till i detalj regleras vidare i
läroplanen och ämnesplanerna. Dessa berörs i följande avsnitt.

2.3.1 Läroplansteori

Kunskapskraven i Gy2011 följer en s̊a kallad performance standard som definierar olika
niv̊aer av kunnande. Performance standard st̊ar i kontrast till den content standard som do-
minerade under större delen av 1900-talet. Skillnaden ligger i att en content standard lägger
vikt vid vad eleven kan, medan en performance standard lägger vikt vid vad eleven kan göra
med sina kunskaper. En performance standard syftar till att n̊a längre med utbildningen
genom att uppmuntra aktivitet, eleverna ska kunna använda kunskaperna för att göra, visa,
beskriva och resonera kring olika ämnesmoment. Ett lärande enligt en performance stan-
dard har fördelen av att vara observerbart i bedömningssituationen. Svagheten gentemot
en content standard ligger i bedömningens lägre reliabilitet. För att hantera detta problem
uppmuntras lärare att använda detaljerade bedömningsanvisningar med elevexempel och
sambedömning, att inte fästa för stor vikt vid enskilda bedömningstillfällen och att göra
upprepade bedömningar av samma kunskaper (Grettve, Israelsson & Jönsson, 2014).

I senare läroplaner har fokus p̊a spr̊akrelaterade, sociala och ”mjukare” förm̊agor för-
stärkts. Ett konkret exempel p̊a detta är förm̊agan Kommunikation i matematik som under-
stryker betydelsen av att eleven kan visa upp kunnandet genom att beskriva och resonera
kring inneh̊allet. Dessutom finns det numera tydligt formulerat i läroplanen att värdegrunds-
och demokratiarbete ska genomsyra all undervisning, i humanistiska ämnen s̊aväl som i ma-
tematik och naturvetenskapliga ämnen (Gy2011). Av m̊alen i läroplanen framg̊ar att det är
skolans ansvar att eleven ”har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser
i samhälls- och arbetsliv”, samt, ”se till att undervisningen till inneh̊all och uppläggning
präglas av ett jämställdhetsperspektiv”. I kursplanen för Teknik i grundskolan framg̊ar un-
der syftesavsnittet att undervisningen ska hjälpa eleven att utveckla förm̊aga att ”bedöma
tekniska lösningar och relatera dessa till fr̊agor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och
h̊allbar utveckling”. I det centrala inneh̊allet för Teknik årskurs 7-9 (Skolverket, 2011) lyser
läroplanens jämställdhetsvision igenom i punkten ”Hur kulturella föreställningar om teknik
p̊averkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.”

2.3.2 Bedömningspraktik

I samband med Lpo 94/Lpf 94 övergavs de relativa betygen till förm̊an för ett system av
m̊alrelaterade kunskapskrav. Det innebar att varje elevs kunskaper nu bedömdes individuellt
i förh̊allande till kursens fördefinierade kunskapskrav istället för, som tidigare, i förh̊allande
till andra elever. Enligt Niclas Westin (chef för professionsenheten p̊a Skolverket, 2015) upp-
fattades dock m̊alen i Lpo 94/Lpf 94 som otydliga. Skolverket fick därför år 2008 i uppdrag av
regeringen Reinfeldt (proposition 2008/09:199 och utredning SOU:2008:27) att strukturera
och tydliggöra läroplanen utifr̊an ett nytt, mer stringent ramverk, med ett syftesavsnitt, ett
centralt inneh̊all och tydliga kunskapskrav. I den senaste läroplanen (Gy2011) ligger kun-
skapskraven och ämnets förm̊agor till grund för bedömningen. Kunskapskraven uttrycker
kvaliteten p̊a de förm̊agor som krävs för en viss betygsniv̊a. Förm̊agorna är ämnesspecifika
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men samtidigt tillräckligt generella för att återkomma inom ämnets alla kurser. Många för-
m̊agor är återkommer dessutom i olika ämnen, även om uttolkningen av dem kan skilja sig
åt. Enligt Westin ska förm̊agorna vara ämnesbundna och f̊anga ämnets identitet. Samtidigt,
konstaterar Westin, att det finns stora likheter mellan förm̊agorna i olika ämnen (Lannvik
Dureg̊ard, 2015, september). Fördelen med detta är att det lättare öppnar för ämnesinte-
grerad undervisning i t.ex. större ämnesövergripande projekt (Grettve et al., 2014).

I samband med Gy2011 infördes det sexskaliga betygssystemet, A till F, där A betecknar
högsta betyg och F betecknar underkänt. Kunskapskriterier finns definierade för betygsni-
v̊aerna A, C och E. Enligt kunskapskraven ska eleven uppfylla kraven i sin helhet för att
erh̊alla n̊agot av dessa betyg. För betyg D och B krävs att eleven helt uppfyller kraven för
betygsniv̊an närmast under och till övervägande del har kunskaper motsvarande betygsste-
get över. Tolkningen av ”till övervägande del” hemfaller till den betygssättande läraren, men
ska generellt innebära att majoriteten av kunskapskraven för nästa betygsniv̊a är uppfyllda,
alternativt dem med störst vikt (Gustavsson Måhl, 2012). Att betygssystemet är m̊alrelate-
rat innebär ocks̊a att det är icke-kompensatoriskt, vilket i sin tur betyder att betygen ska
relateras till kunskapskrav och inte till exempelvis ett medelvärde av provpoäng. Läraren
f̊ar, enligt kunskapskraven, allts̊a inte sätta betyg utifr̊an elevens medelprestation. I extrem-
fallet innebär det att en elev som, efter stöd̊atgärder, misslyckas i att uppn̊a n̊agon del av
kunskapskraven för t.ex. betyget E, m̊aste underkännas, även om eleven i ett eller flera andra
avseenden befinner sig p̊a C- eller rent av A-niv̊a. Detta var formellt sett även fallet i tidigare
betygssystem (Lpf 94), men det var, enligt Niclas Westin, i praktiken vanligt med kompen-
sering för att eleven skulle uppn̊a betyget godkänt. Detaljniv̊an i kunskapskraven i den nya
läroplanen gör s̊adan lokal omtolkning sv̊arare. Samtidigt betonar Westin att kunskapskrav
med alltför m̊anga detaljer skulle medföra ökad risk att eleven misslyckas med n̊agot krav
och blir underkänd. Sett i ljuset av det m̊alrelaterade, icke-kompensatoriska betygssystemet
förefaller det allts̊a logiskt att kunskapskraven är f̊a och generella.

Utöver skollagens föreskrifter om betygssättning ger läroplanen allmänna r̊ad kring be-
tygssättning som läraren bör förh̊alla sig till (Skolverket, 2011). Dessa är i motsats till skol-
lagen inte strikt bindande, men lärare uppmuntras att följa dem. Enligt r̊aden bör läraren:

� Utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förh̊allande till de nationella
kunskapskrav som finns för respektive kurs,

� Beakta även s̊adana kunskaper som en elev har tillägnat sig p̊a annat sätt än genom
den aktuella undervisningen, och

� Utifr̊an de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs allsidigt utvärdera
varje elevs kunskaper

Det innebär att läraren bör göra en flexibel och bred helhetsbedömning av elevens kunskaper
utan hänsyn till när och var dessa tillägnats. Kunskaperna bör i sin tur jämföras med de
nationella kunskapskraven som återfinns i kursplanerna. Återigen läggs emfas p̊a att det
är elevens kunskaper som ska bedömas och inte andra irrelevanta omständigheter. Enligt
Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2010:12) gör lärare i m̊anga fall bedömningar
som avviker fr̊an läroplanens allmänna r̊ad.

2.3.3 De nationella provens roll

I gymnasieskolan genomförs nationella prov i kärnämnena svenska, engelska och matematik.
De nationella proven syftar till att främja en nationell likvärdig och rättvis bedömning, kon-
kretisera inneh̊allet i kursplanerna, samt vara grund för utvärderingar av hur kunskapskraven
uppfylls (Skolverket, 2017). Enligt gymnasieförordningen 8 kap. 3 § gäller att:

I gymnasieskolan ska lärarna använda sig av nationella prov inför betygssättningen i
den inledande kursen i de gymnasiegemensamma ämnena svenska, svenska som and-
raspr̊ak, engelska och matematik samt i den högsta avslutande kursen p̊a programmet
och inriktningen i dessa ämnen med undantag för kursen svenska 2 eller svenska som
andraspr̊ak 2. Utöver de nationella prov som ska användas bör lärarna även i övrigt
använda nationella prov för att bedömningsgrunderna ska bli s̊a enhetliga som möjligt
över landet.

Det nationella proven ska allts̊a utgöra ett betydande underlag vid lärares betygssättning
för att åstadkomma en s̊a enhetlig och likvärdig bedömning som möjligt. De nationella
proven testar emellertid inte hela omf̊anget av kunskapskraven varför det är viktigt att
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lärare ocks̊a har annat bedömningsmaterial att tillg̊a. De nationella proven medger en unik
möjlighet att jämföra provresultat med slutbetyg mellan olika klasser och skolor. Om s̊adana
jämförelser blottlägger systematiska skillnader mellan provresultat och slutbetyg kan det,
enligt Skolverket, vara grund för att granska betygssättningen. Enligt Skolverkets allmänna
r̊ad vid betygssättning (2017) har rektorerna tillsammans med lärarna en central uppgift att
granska relationen mellan elevernas slutbetyg resultaten p̊a de nationella proven.

2.4 Matematikämnet

Ordet ”matematik” kommer fr̊an grekiskans ma’thema som betyder ”kunskap” eller ”läroäm-
ne”. I svenska Nationalencyklopedin beskrivs matematiken som ”en abstrakt och generell
vetenskap för problemlösning och metodutveckling”. I Skolverkets ämnesplan för grund- och
gymnasieskolans matematikämne framg̊ar att matematiken ”...utvecklats s̊aväl ur praktiska
behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som s̊adan. Kom-
munikation med hjälp av matematikens spr̊ak är likartad över hela världen. I takt med att
informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer komplexa situationer. Mate-
matik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken
om att upptäcka mönster och formulera generella samband.”

Matematiken har som vetenskaplig och filosofisk disciplin en flertusen̊arig historia. Hög-
kulturer runt Medelhavet, i Persien, Indien, Kina och Amerika ägnade mycket tid åt ma-
tematiskt tänkande. De äldsta skrifterna som vittnar om matematisk kunskap härrör fr̊an
babylonisk och egyptisk tid, omkring 1850 f.Kr. Exempel är Rhind- och Moskvapapyrusen.
I Rhindpapyrusen används kvoten 256/81 som approximation av talet π. I Moskvapapyru-
sen presenteras 25 uppgifter som rör geometriska beräkningar. Här redogörs bland annat
för volymsberäkningar av trunkerade kroppar, däribland den trunkerade pyramiden. S̊adant
avancerat matematiskt tänkande tyder p̊a att matematik fanns redan l̊angt före de äldsta
bevarade skrifterna. Kanske kan matematikens ursprung sp̊aras till de allra tidigaste kultu-
rerna under äldre neolitisk tid, 3500 f.Kr. (Kline, 1990).

Under renässansen och upplysningen vann matematiken tilltagande status som veten-
skapens spr̊ak. Vetenskapsmän som bland andra Johannes Kepler, Galileo Galilei och Isaac
Newton upptäckte allteftersom hur naturens lagar kunde formuleras mycket exakt i mate-
matikens koncisa spr̊ak.

Filosofin är skriven i denna stora bok - jag menar världen - som ständigt ligger öppen
för v̊ara blickar, men inte kan fattas om man inte först lär sig att först̊a dess spr̊ak och
tolka de tecken med vilka den är skriven. Dess spr̊ak är matematikens och dess tecken
är är trianglar, cirklar och andra geometriska figurer, utan vilken det för människan
är omöjligt att först̊a ett enda ord av den; utan dem vandrar man omkring i en mörk
labyrint.

(Galilei fr̊an Il Saggiatore, 1623)

2.4.1 Kursplanens historia

Matematiken som skolämne har sin egen intressanta historia. Redan i 1842-̊ars folkskola
var utg̊angspunkten att alla barn skulle lära sig elementära räknefärdigheter i aritmetik och
geometri, med minimikravet att ”inhämta nödig kunskap ... i de fyra Räknesätten i hela
tal”. Det förutsattes att olika kunskapskrav krävdes för ”gossar” och flickor och det överläts
till den lokala skolstyrelsen att bestämma de exakta kunskapsfordringarna: ”Skolstyrelsen
äge att bestämma den skillnad som i hänseende till kunskapsfordringarna lämpligen m̊a
göras mellan gossar och flickor” (NCM, 2017). I 1889 års Normalplan betonades vikten av
först̊aelseinriktad problemlösning snarare än mekaniska räkneövningar: ”... att öfva barnens
förm̊aga att behandla praktiska uppgifter, hvilkas lösning kräfver uppfattning och eftertanke;
och öfvningarna att bibringa dem nödig räknefärdighet f̊a icke ned sjunka till blott ett me-
kaniskt sysslande med uträkning av vissa tal efter en gifven regel och uppställning” (NCM,
2017). Matematikämnet breddades successivt och i 1955 års undervisningsplan (ToH 55)
för den nio̊ariga enhetsskolan framg̊ar att ”undervisningen i matematik har till uppgift att
ge kunskap och färdighet i räkning samt n̊agon förtrogenhet med algebrans och geometrins
elementära begrepp och metoder” (NCM, 2017). Det var emellertid först i 1969 års läroplan
(Lgr 69) som ett egentligt matematikämne i modern tappning hade tagit form. Större tonvikt
lades vid först̊aelse och elevens egna uppfattningar och tänkande. Det övergripande m̊alet
för grundskolans matematik i Lgr 69 var att ”Undervisningen i matematik skall utg̊a fr̊an
elevernas erfarenheter och föreställningar och grundas p̊a först̊aelse. Den skall efter hand ge
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förtrogenhet med n̊agra väsentliga begrepp och tillvägag̊angssätt inom aritmetik, geometri,
algebra och beskrivande statistik samt kännedom om funktions- och sannolikhetsbegrep-
pen. Undervisningen skall vidare uppöva färdighet i numerisk räkning, även med tekniska
hjälpmedel, och ge inblick i hur matematik används i olika sammanhang” (NCM, 2017).

2.4.2 Dagens kursplan (Gy2011)

Den senaste ämnesplanen i matematik togs fram för Gy2011. Här finns åtskilliga drag som
p̊aminner om tidigare ämnesplaner, men här finns ocks̊a en del ”modernare” formuleringar.
I syftesdelen kan man läsa följande rader:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förm̊aga att
arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla först̊aelse av matematikens begrepp
och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem
och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen
ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt
matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förm̊aga att sätta
in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle.

Undervisningen ska inneh̊alla varierade arbetsformer och arbetssätt, där undersökande
aktiviteter utgör en del. När s̊a är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära
miljö. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycks-
former. Vidare ska den ge eleverna utmaningar samt erfarenhet av matematikens logik,
generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och m̊angfacetterade karaktär. Undervisningen
ska stärka elevernas tilltro till sin förm̊aga att använda matematik i olika sammanhang
samt ge utrymme åt problemlösning som b̊ade m̊al och medel. I undervisningen ska
eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förm̊aga att använda digital teknik,
digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena.

Exempel p̊a ”moderna” formuleringar är att eleven ska ”ges möjlighet att utmana, fördjupa
och bredda sin kreativitet”, ”kommunicera med olika uttrycksformer”, samt att undervis-
ningen ska ”stärka elevens tilltro till sin egen förm̊aga”. Kommunikation är fr̊an och med
senaste läroplanen en av förm̊agorna i matematik och i de flesta andra ämnen. Dessutom
understryks vikten av problemlösning i undervisningen. Problemlösning är ett omr̊ade som
bland annat Skolinspektionens granskning (Skolinpektionen, 2010b) visar att elever f̊ar för
lite träning i. Förutom att ta upp specifika förm̊agor ger ämnesplanens syftesdel generella
r̊ad för hur undervisningen ska utformas och inneh̊aller delar som b̊ade ska bedömas och inte
ska bedömas av läraren (Skolverket, 2012b).

Begreppet kunskap är i matematik ett m̊angtydigt begrepp. Ofta sker en kronologisk
uppdelning av kunskapsbegreppet i tre delar: en matematisk kunskap, en teknisk kunskap
och en reflekterande kunskap (Kjellström, 2017). Vid lösning av ett matematiskt problem
krävs först en tolkning av problemet varefter val av metod görs. Därefter utförs n̊agon
form av procedur eller beräkning, exempelvis med papper och penna eller med ett tekniskt
hjälpmedel. Slutligen sker en reflektion över resultatet och en bedömning av dess rimlighet.
I läroplanen framhävs den matematiska och den reflekterande kunskapen som de viktigaste
(Skolverket, 2011). Änd̊a har traditionen i matematikämnet varit att lägga tonvikt p̊a den
tekniska kunskapen (Kjellström, 2017). I den senaste läroplanen har man i ämnets förm̊agor
emellertid strävat efter att f̊anga helheten i det matematiska kunskapsbegreppet.

Till grund för bedömning enligt senaste läroplanen (Gy2011) ligger kunskapskraven och
ämnets förm̊agor. Kunskapskraven uttrycker kvaliteten p̊a de förm̊agor som krävs för en viss
betygsniv̊a. Bedömning i matematikämnet utg̊ar, i Gy2011, ifr̊an de sju förm̊agorna: Be-
grepp, Procedur, Problemlösning, Modellering, Resonemang, Kommunikation och Relevans.
I gymnasiets samtliga matematikkurser ska de sju förm̊agorna utgöra grund för bedöm-
ningen. Förm̊agorna ”Modellering” och ”Relevans” är unika för gymnasiets matematikämne
och saknas i grundskolans ämnesplan för matematik, Lgr 11. I Skolverkets ämnesplan för
gymnasiets matematikämne beskrivs förm̊agorna enligt följande:

� Begrepp: Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att ut-
veckla förm̊aga att: använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt
samband mellan begreppen.

� Procedur : Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med
verktyg.

� Problemlösning : Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera
valda strategier, metoder och resultat.
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� Modellering : Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt
använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.

� Resonemang : Följa, föra och bedöma matematiska resonemang.

� Kommunikation: Kommunicera matematiska tankeg̊angar muntligt, skriftligt och i
handling.

� Relevans: Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen,
i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.

Kursens centrala inneh̊all anger vilka obligatoriska kunskapsomr̊aden som ska behandlas i un-
dervisningen. I matematikämnet uttrycks dessa kunskapsomr̊aden generellt som: Aritmetik,
Algebra, Geometri, Samband och förändring, Sannolikhet och statistik samt Problemlösning
(Skolverket, 2011). De olika gymnasiekurserna har olika tonvikt p̊a de olika kunskapsomr̊a-
dena samtidigt som de i hög grad är sammanflätade. Vidare finns det för varje kurs ett mer
specificerat centralt inneh̊all som följer elevernas progression. Det finns i m̊an av tid ocks̊a
möjligt för läraren att lägga till ytterligare moment inom ramen för kursen.

I gymnasiets matematikämne införde man i Gy2011 tre olika sp̊ar med inriktning mot de
olika gymnasieprogrammen, sp̊ar A, B och C. Sp̊ar A läses av alla elever p̊a yrkesprogrammen
(12 st), sp̊ar B läses p̊a Ekonomi-, Estetiska, Humanistiska och Samhällsprogrammet, sp̊ar
C läses p̊a Teknik- och Naturvetenskapsprogrammet. Bakgrunden till denna uppdelning är
möjligheten att ge de olika matematikkurserna lite olika profil beroende p̊a programmets art.
P̊a yrkesprogrammen ska matematikämnet ha tydlig prägel av programmets karaktärsämnen
(Skolverket, 2011).

2.4.3 Bedömningspraktik i matematik

I matematikämnet är skriftliga prov den bedömningsform som historiskt sett varit helt domi-
nerande. Forskning visar dock p̊a betydelsen av allsidig bedömning (Gipps & Murphy, 1994).
Den allsidiga bedömningen betonas ocks̊a i läroplanen (Skolverket, 2011). Det är av vikt att
bedömningsmetoden anpassas efter bedömningssituationen (Kjellström, 2017). Elevaktiva
bedömningsformer lyfts av flera forskare fram som bra metoder för att hjälpa eleven att
upptäcka sitt eget lärande. Formativ självbedömning har exempelvis visat sig ha effekter
p̊a självförtroende och ökat ansvarstagande. Det ger ocks̊a bättre strategier för det egna lä-
randet och bättre insikt i vad man kan (Topping, 2003; Dochy, Segers & Sluijsmans, 2006).
Kjellström (2017) lyfter vidare fram kamratbedömning som en fruktbar bedömningsform.
Kamratbedömning ger eleverna tillfälle att samtala kring matematik vilket kan hjälpa dem
att se kvaliteter i s̊aväl egna som i andras prestationer (Sadler, 2009). En möjlighet till elev-
diskussion kring bedömning ges exempelvis av de nationella provens bedömningsanvisningar
(Kjellström, 2017).

En studie av Jesper Boesen (2006) visade att ett urval matematikprov konstruerade av
lärare avvek kraftigt fr̊an de nationella proven. Proven formulerade av lärare bestod i hans
studie till övervägande del av uppgifter av procedurkaraktär och till begränsad del av övriga
förm̊agor. P̊a de nationella proven i studien gällde snarare motsatsen, fler uppgifter som kräv-
de kreativa och resonerande färdigheter och färre rena beräkningsuppgifter. Det antyder att
det kan finnas generella validitetsproblem i matematikämnets bedömning. De nationella pro-
ven tillsammans med bedömningsanvisningar ger tillfälle för lärare att sinsemellan diskutera
olika provuppgifter och elevlösningar för att göra bedömningen mer likvärdig (Kjellström,
2017).

Kjellström (2017) understryker att bedömning i matematik i högre grad m̊aste inriktas
p̊a hur elever använder sina kunskaper i olika sammanhang och vilken kunskapskvalitet
elever visar i sitt arbete. Det innebär att bedöma komplexitetens i elevens först̊aelse snarare
än i hennes procedurkunskap. För detta krävs, enligt Kjellström, varierade uppgifter och
varierade bedömningsformer.
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3 RESULTAT I KUNSKAPSMÄTNINGAR

Ett problem i diskussioner kring sambandet mellan elevers kunskaper och betyg är att det
saknas objektiva och säkra m̊att p̊a kunskap. Det nationella provet skapades i syfte att
jämföra elevers kunskapsniv̊a p̊a olika skolor och att bidra till en likvärdig bedömning. De
nationella proven har dock flera begränsningar och de kan inte som ensamma mätinstrument
anses representera ett entydigt m̊att p̊a kunskap. För att komplettera den bild som kommer
fr̊an de nationella proven kan det vara lämpligt att, i denna studie, ocks̊a studera resultat
fr̊an andra kunskapsmätningar. Syftet med detta avsnitt är allts̊a att i n̊agon m̊an vidga
perspektivet och ge en bredare bild av elevers, i detta fall, matematiska kunskaper. I avsnittet
redogörs för matematikresultaten p̊a följande kunskapsmätningar: nationella provet, PISA,
TIMSS Advanced, högskoleprovet (kap. 9.2) samt p̊a KTH:s diagnostiska förkunskapsprov
för nyantagna ingenjörsstudenter. Avsnittet kommer att redogöra för s̊aväl aktuella resultat
som utvecklingen över tid. Av särskilt intresse för denna studie är ocks̊a att redogöra för hur
resultaten förh̊aller sig mellan flickor och pojkar.

3.1 Nationella proven

Nationella prov genomförs varje år i en majoritet av kurserna i svenska, engelska och ma-
tematik. Proven konstrueras av n̊agra av Sveriges universitet och högskolor p̊a uppdrag av
Skolverket. De nationella proven fyller flera olika funktioner i det svenska skolsystemet. Ett
huvudsyfte med nationella prov är att främja likvärdig och rättvis bedömning genom att
ge lärarna ett verktyg som hjälper dem att kalibrera sin bedömning. De nationella proven
hjälper ocks̊a till att tydliggöra och konkretisera betygskriterierna för lärare och elever vilket
kan bidra till ökad m̊aluppfyllelse. De nationella proven bidrar dessutom med kunskap om
hur väl kunskapskraven uppfylls i enskilda skolor, i kommuner och nationellt. De Nationella
proven i matematik konstrueras av PRIM-gruppen vid Stockholms universitet. Proven är
obligatoriska i alla matematikkurser utom i Matematik 2a och Matematik 2c (Skolverket,
2017; PRIM-gruppen, 2017). Proven tas fram i samarbete mellan flera parter. Särskilda refe-
rensgrupper best̊aende av matematiklärare, forskare och ämnesexperter används i varje del
i konstruktionen.

De nationella proven är uppbyggda av delprov. I matematik är dessa normal fyra till
antalet (Ume̊a universitet, 2017). Del I best̊ar till övervägande del av kortare endast-svar-
uppgifter som ska besvaras utan miniräknare, del II best̊ar av kortare uppgifter som kräver
skrivna lösningar som besvaras utan miniräknare, del III best̊ar av uppgifter av lite mer om-
fattande karaktär där miniräknare är till̊aten. Dessutom förekommer utöver detta en muntlig
del. Delprovsresultaten ska sedan vägas samman, med stöd av bedömningsanvisningarna, till
ett slutligt provbetyg. De nationella proven testar emellertid inte kunskapskraven i hela sitt
omf̊ang varför det är viktigt att lärare ocks̊a har annat bedömningsmaterial att tillg̊a. Det
finns i styrdokumenten ingen fastställd relationen mellan resultaten p̊a de nationella pro-
ven och slutbetygen p̊a klass- och skolniv̊a. Däremot kan upptäcka systematiska skillnader,
enligt Skolverket (2017), vara grund för ytterligare granskning. Lärarna uppmanas att dis-
kutera bedömning i förh̊allande till kunskapskraven och elevernas visade kunskaper i relation
till resultatet p̊a nationella provet. Förutom lärarens är det ocks̊a rektorns ansvar att följa
upp bedömningsarbetet p̊a skolan för att säkra att betygssättningen blir likvärdig. Enligt
Skolverkets allmänna r̊ad vid bedömning och betygssättning gäller att:

Rektorn bör: S̊a l̊angt det är möjligt planera utläggningen av kurser s̊a att de nationella
proven kan genomföras under den senare delen av respektive kurs.

Lärare bör: Som stöd för bedömningen av elevernas kunskaper jämföra resultaten p̊a
de nationella kursproven med den egna dokumentationen och analysera skillnader och
likheter i resultaten.

Ytterligare en skrivelse som rör bedömning i relation till de nationella proven finns i 8
kapitlet 3 § i Gymnasieförordningen:

I gymnasieskolan ska lärarna använda sig av nationella prov inför betygssättningen i
den inledande kursen i de gymnasiegemensamma ämnena svenska, svenska som and-
raspr̊ak, engelska och matematik samt i den högsta avslutande kursen p̊a programmet
och inriktningen i dessa ämnen med undantag för kursen svenska 2 eller svenska som
andraspr̊ak 2. Utöver de nationella prov som ska användas bör lärarna även i övrigt
använda nationella prov för att bedömningsgrunderna ska bli s̊a enhetliga som möjligt
över landet.
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Det nationella proven ska allts̊a utgöra ett betydande underlag vid lärares betygssättning
för att åstadkomma en s̊a enhetlig och likvärdig bedömning som möjligt. Men även om de
nationella provens betydelse tydligt framhävs i styrdokumenten visar det sig samtidigt vara
förknippat med betydande sv̊arigheter att använda de nationella proven vid bedömning. Ett
inneboende dilemma hos de nationella proven är att deras standardiserade form riskerar att
äventyra provens validitet och och därmed g̊a p̊a tvärs med kursplanens intentioner. Det
som testas blir d̊a det enkelt mätbara snarare än det väsentligaste (Jönsson, 2014).

I en rapport fr̊an Skolverket (2009a) konstateras att flickor betydligt oftare än pojkar f̊ar
högre slutbetyg relativt resultatet p̊a nationella provet. De nationella proven har som huvud-
syfte att befrämja likvärdig bedömning och motverka systematiska betygsskillnader. Därför
lägger provkonstruktörerna ner betydande tid för att ta fram provfr̊agor som ska kompensera
för flickors och pojkars respektive starka omr̊aden och minimera resultatskillnaden mellan
könen. I en telefonintervju gjord av Nycander (2006) säger provkonstruktören i matematik:
”Vi vet precis vilka uppgifter flickor klarar bäst och vilka pojkar klarar bäst. Vi kör en lagom
mix av dessa.”Konsekvensen har blivit ett likartat resultat för flickor och pojkar p̊a nationel-
la provet i matematik. Provkonstruktören i engelska kommenterar: ”Allt beror p̊a formatet,
vi har ökat variationen av formatet. Andelen korta uppgifter och flervalsuppgifter har ökat.
Vi vill att alla ska f̊a chans att visa vad de kan.” Förändringar som har lett till att flickorna
har hämtat in p̊a (och g̊att förbi) pojkarna i engelska (Skolverket, SIRIS, 2017). Provkon-
struktören i svenska säger däremot att inga åtgärder görs för att minska de könsskillnader
som finns p̊a dessa prov (Nycander, 2006), trots ett stort förspr̊ang för flickorna under l̊ang
tid (Skolverket, SIRIS, 2017). I Nycanders studie framg̊ar i intervjuer med flera lärare att
de ställer sig tveksamma till provens inneh̊all och utformning. En matematiklärare p̊apekar
exempelvis att ”Man f̊ar känslan av att det inte är matematiker som har satt ihop de natio-
nella proven i matematik utan att det är humanister. Det är ett humanistiskt tänkande och
spr̊akbruk i dem.” Sammanfattningsvis tycks arbetet för att utjämna skillnaderna mellan
könen p̊a nationella provet i matematik och engelska ha haft effekt p̊a provresultaten. Icke
desto mindre kvarst̊ar en tydlig tendens att flickor f̊ar ett klart bättre slutbetyg än pojkar
med samma provresultat. Förfarandet leder dessutom till fr̊agan huruvida strävan att f̊a lika
utfall riskerar att äventyra provens validitet i relation till kursernas centrala inneh̊all.

Trots de eventuella brister som kan kopplas till de nationella proven visar Skolverkets
rapport att de samtidigt utgör ett viktigt instrument för att uppdaga systematiska avvikelser
i betygsbedömning. Skolans styrdokument framhäver de nationella provens betydelse för att
klargöra betygskriterierna och främja nationellt likvärdig bedömning. Dessutom möjliggör
de lokala och regionala jämförelser som annars inte vore möjliga. De nationella proven är i
dagsläget det enda existerande instrumentet för detta.

3.1.1 Tidigare resultat

I denna studie görs en kvantitativ jämförelseanalys av nationella provdata och slutbetyg
i matematik. I detta stycke presenteras därför statistik för gymnasieelevernas resultat p̊a
nationella provet i matematik mellan åren 2011 till 2016. Resultat för tre olika matema-
tikkurser, resultaten i frist̊aende och kommunala skolor, samt resultaten i tre olika län,
behandlas. Statistiken är framtagen utifr̊an data fr̊an Statistiska centralbyr̊an och täcker
samtliga nationella provresultat (för specificerad kategori). Statistiken visar andelen elever
med ett specifikt provresultat, A–F, fördelat p̊a kön.

Figur [1] visar det nationella resultatet p̊a samtliga nationella prov i matematik mellan
åren 2011 och 2016 fördelat p̊a kön. Det generella mönstret är att skillnaderna mellan poj-
kars och flickors resultatfördelning är mycket liten. I genomsnitt erh̊aller cirka 22 procent av
eleverna F i provbetyg, 21 procent pojkar och 22 procent flickor. Pojkarna är n̊agot överre-
presenterade för betyget E som erh̊alls av 32 procent av pojkarna och drygt 30 procent av
flickorna. För högre betyg avtar fördelningen snabbt. Betygen D, C och B har svag dominans
av flickor, medan betyget A domineras svagt av pojkar. I genomsnitt utgör betyget A cirka
6 procent av alla nationella provbetyg i matematik.
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Figur 1 – Resultatfördelningen p̊a nationella provet (2011–2016) i matematik (samtliga kurser) fördelat
p̊a kön (egenbearbetad data fr̊an SCB).

Figur [2] visar det nationella resultatet i matematikkurserna Matematik 2a, Matematik 2b
och Matematik 2c mellan åren 2011 och 2016 fördelat p̊a kön. Här är de övergripande skill-
naderna relativt sm̊a mellan kurserna Matematik 2a och Matematik 2b, medan mönstret
för Matematik 2c avviker kraftigt. Värt att notera är den stora andelen F i kurserna Ma 2a
och Ma 2b, och den försvinnande lilla andelen A i samma kurser. I Matematik 2a erh̊aller i
genomsnitt cirka 49 procent av eleverna F i provbetyg, medan samma siffra för Matematik
2b är 10 procentenheter lägre. Flickorna är n̊agot överrepresenterade för F i Matematik 2a,
medan pojkarna är överrepresenterade för betyget F i Matematik 2b. För de högre betygen
avtar betygsfördelningen mycket snabbt i Matematik 2a och Matematik 2b, medan betygs-
fördelningen är mer likformig i Matematik 2c. I Matematik 2c är andelen flickor som erh̊aller
F i provbetyg lika stor som andelen flickor som erh̊aller A i provbetyg. Detta kan förklaras
av att Matematik 2c läses av elever p̊a Teknik- och Naturvetenskapsprogrammet som kan
förväntas vara mer intresserade av matematik jämfört med elever p̊a andra program. Värt
att notera är att en nära dubbelt s̊a stor andel av eleverna erh̊aller provbetyget A i Mate-
matik 2a jämfört med Matematik 2b, även om denna andel i b̊ada kurserna är försvinnande
liten.

Figur 2 – Resultatfördelningen p̊a nationella provet (2012–2016) i kurs Ma 2a, Ma 2b och Ma 2c
fördelat p̊a kön (egenbearbetad data fr̊an SCB).
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Figur [3] visar det nationella resultatet p̊a samtliga nationella prov i matematik i kommu-
nala respektive frist̊aende skolor mellan åren 2011 och 2016 fördelat p̊a kön. Skillnaderna är
vid första anblick sm̊a b̊ade mellan skolformerna och mellan flickor och pojkar. Emellertid
kan noteras att andelen F är cirka 5 procentenheter lägre i kommunala skolor jämfört med
frist̊aende skolor. I kommunala skolor erh̊aller cirka 20 procent av eleverna F i provbetyg,
medan motsvarande siffra för de frist̊aende skolorna är 25 procent. Betyget E är ungefär
lika frekvent i de b̊ada skolformerna men betygen D och C utgör en större andel i de kom-
munala skolorna, 18 procent respektive 16 procent, jämfört med 17 procent respektive 15
procent i de frist̊aende skolorna. Betygen B och A är ungefär lika vanligt förekommande i de
b̊ada skolformerna. I kommunala skolor är medelbetygspoängen för pojkar 10,40 och 10,33
för flickor. I frist̊aende skolor är medelbetygspoängen för pojkar 9,80 och 9,81 för flickor
(egenbearbetad data fr̊an SCB).

Figur 3 – Resultatfördelningen p̊a nationella provet (2012–2016) i matematik (samtliga kurser) i
kommunala och frist̊aende skolor fördelat p̊a kön (egenbearbetad data fr̊an SCB).

Figur 4 – Resultatfördelningen p̊a nationella provet (2012–2016) i matematik (samtliga kurser) i
Stockholms län, Västernorrlands län och Västerbottens län fördelat p̊a kön (egenbearbetad data fr̊an
SCB).

Figur [4] visar resultatet länsvis i Stockholms, Västernorrlands och Västerbottens län i samt-
liga matematikkurser mellan åren 2011 och 2016 fördelat p̊a kön. Liksom i tidigare diagram
är skillnaderna allra tydligast för de lägsta betygen. I Stockholms län är 21 procent av
provbetygen F. I Västernorrlands län är motsvarande siffra 28 procent, med övervikt för
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flickor. I Västerbottens län erh̊aller endast 17 procent av eleverna F i provbetyg, en skillnad
p̊a över 10 procentenheter jämfört med Västernorrlands län. En betydande skillnad mellan
Norrlandslänen kan även noteras för de högsta betygen. Endast 3 procent av provbetygen
är A i Västernorrlands län, medan omkring 7 procent av provbetygen är A i Västerbottens
län. De stora skillnaderna mellan de tv̊a angränsande Norrlandslänen är intressanta men
inte förv̊anande. Västerbotten domineras av studentstaden Ume̊a med stor andel högut-
bildad befolkning1 och starka studietraditioner. Västernorrland domineras av mindre orter
framvuxna i sp̊aren av s̊agverksindustrin under 1800- och 1900-talen. Här r̊ader svagare
studietraditioner och generellt lägre utbildningsniv̊a i befolkningen2.

I Tabell [1] och [2] redovisas provresultat för pojkar och flickor som andel elever per
betygsniv̊a och matematikkurs. Kolumn ”MP” redovisar medelbetygspoäng för pojkar re-
spektive flickor. Kolumn ”% P” redovisar andel pojkar som skrivit provet, Tabell [1], medan
kolumn ”∆MB” redovisar skillnad mellan pojkars och flickors medelbetygspoäng, Tabell [2].
Noterbart är att medelbetygsdifferensen tenderar att avvika till pojkarnas fördel i de tidiga
matematikkurserna och till flickornas fördel i de senare matematikkurserna.

Tabell 1 – Resultat nationella provet (2012–2016) kursvis för pojkar som andel p̊a respektive niv̊a.

Pojkar [%]

Kurs F E D C B A MB [P] % P

Matemaik 1a 28.7 45.8 15.0 7.3 2.3 0.9 8.13 59.9

Matemaik 1b 16.5 37.9 22.4 14.5 6.1 2.5 10.34 39.3

Matemaik 1c 4.5 18.4 19.6 25.8 17.3 14.4 14.07 60.6

Matemaik 2a 48.2 31.8 9.7 6.4 2.6 1.3 6.07 49.9

Matemaik 2b 41.8 33.4 13.7 8.3 2.1 0.8 6.82 41.0

Matemaik 2c 15.4 24.4 19.2 20.8 11.8 8.8 11.74 60.0

Matemaik 3b 35.6 33.5 14.5 10.2 4.3 1.9 7.83 42.4

Matemaik 3c 19.9 25.0 17.5 18.4 11.3 7.8 11.00 62.2

Matemaik 4 20.4 24.6 16.8 18.0 11.3 9.0 11.03 58.4

Tabell 2 – Resultat nationella provet (2012–2016) kursvis för flickor som andel p̊a respektive niv̊a. I
de tv̊a högra kolumnerna visas medelbetygspoäng samt skillnad mellan könen.

Flickor [%]

Kurs F E D C B A MB [F] ∆MB [P-F]

Matemaik 1a 34.1 41.1 13.8 7.3 2.5 1.2 7.60 0.52

Matemaik 1b 17.8 36.4 22.1 14.6 6.6 2.6 10.26 0.08

Matemaik 1c 4.1 15.0 16.8 26.5 20.6 17.2 14.59 -0.53

Matemaik 2a 50.2 30.0 9.9 6.5 2.3 1.1 5.84 0.23

Matemaik 2b 36.5 33.2 15.8 10.8 2.8 1.0 7.60 -0.78

Matemaik 2c 10.7 18.9 19.0 25.0 15.8 10.7 12.90 -1.16

Matemaik 3b 26.6 33.2 18.0 14.7 5.3 2.2 9.14 -1.31

Matemaik 3c 12.7 21.2 18.1 22.8 15.3 9.9 12.46 -1.46

Matemaik 4 16.8 22.8 17.0 20.9 13.4 9.0 11.70 -0.67

3.2 PISA (Programme for International Student Assesement)

PISA är en internationell studie och kunskapsmätning som genomförs av OECD i ett 60-tal
länder vart tredje år. Studien görs p̊a ett urval av 15-̊ariga skolelever i varje land och mäter
deras förm̊agor och kunskaper i matematik, läsförst̊aelse och naturvetenskap. Typiskt deltar
mellan 4.500 till 10.000 elever fr̊an varje land. Studien genomfördes första g̊angen år 2000
och har sedan dess genomförts år 2003, år 2006, år 2009, år 2012 och år 2015. Den senaste
PISA-undersökningen genomfördes i mars 2015 och resultaten redovisades i december 2016.
Vid varje PISA-mätning väljs ett huvudämne. År 2015 var detta ämne Naturkunskap. I
föreg̊aende mätning var det Matematik. Ett syfte med PISA är att utvärdera hur väl utbild-
ningssystemen i olika länder förbereder elever för högre studier samt för kommande arbetsliv.

1I Västerbottens centralort Ume̊a räknas 38 procent av befolkningen som högutbildade, enligt statistik
fr̊an SCB (2017).

2I Västernorrlands centralort Sundsvall räknas 23 procent av befolkningen som högutbildade, enligt sta-
tistik fr̊an SCB (2017).
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Ett annat syfte är att jämföra utbildningssystem i olika länder och att undersöka kunskaps-
utvecklingen över tid. Inom ämnesomr̊adet matematik (som behandlas i detta avsnitt) är
m̊alet att ”utvärdera elevers förm̊aga att integrera och tillämpa matematiska kunskaper och
färdigheter i en mängd olika realistiska situationer” (Skolverket, 2016b). Pisa har rönt stor
uppmärksamhet i de senaste årens skolpolitiska debatt (Carp, 2013, 3 december).

I 2015 års PISA-undersökning presterade svenska elever n̊agot bättre i matematik än
i 2012 års undersökning. Detta efter en l̊ang tids fallande trend sedan PISA-mätningarna
startade år 2000 (Skolverket, 2016b). Det genomsnittliga resultatet för svenska elever år 2015
uppgick till 494 poäng, medan OECD-genomsnittet uppgick till 490 poäng. Bäst resultat i
matematik erhöll Singapore med 564 poäng. Bästa OECD-land var Japan med 532 poäng,
följt av Sydkorea och Schweiz. Sverige placerade sig p̊a plats 14 av 35 i jämförelsen med
andra OECD-länder. De övriga nordiska länderna Danmark, Finland, Norge placerade sig
alla högre än Sverige i 2015 års mätning (Skolverket, 2016b).

I Tabell [3] framg̊ar OECD-ländernas resultat för år 2015 i ämnena Naturvetenskap,
Läsförst̊aelse och Matematik (i bokstavsordning). Här framg̊ar ocks̊a skillnaderna i resultat
mellan flickor och pojkar. Skillnader betecknade med asterisk är statistiskt signifikanta.

Tabell 3 – Pisaresultat för OECD-länder sorterat efter matematikresultat (Skolverket, 2015).

Naturkunskap Läsförst̊aelse Matematik

OECD-länder P F (P-F) P F (P-F) P F (P-F)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
14 Norge 500 497 3 494 533 -39 501 503 -2

15 Österrike 504 486 18* 475 495 -20 510 483 27*

16 Nya Zeeland 516 511 5 493 526 -33 499 491 8*

17 Australien 511 509 2 487 519 -32 497 491 6

18 Sverige 491 496 -5 481 520 -39 493 495 -2

19 Frankrike 496 494 2 485 514 -29 496 490 6

20 Storbritannien 510 509 1 487 509 -22 498 487 11*

21 Tjeckien 497 488 9* 475 501 -26 496 489 7

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
OECD-genomsnitt 495 491 4* 479 506 -27* 494 486 8*

I OECD-länderna sammantaget presterade pojkar år 2015 i genomsnitt bättre än flickor
i ämnena Naturkunskap och Matematik, medan flickor presterade bättre i Läsförst̊aelse. I
genomsnittliga termer är könsskillnaderna sm̊a i matematik, men fördjupad analys avslöjar
större skillnader mellan könen avseende resultatens spridning. Det framkommer att andelen
l̊ag- och högpresterande pojkar är högre än andelen l̊ag- och högpresterande flickor. Detta
gäller i samtliga ämnesomr̊aden och generellt i hela OECD (Skolverket, 2016b). Mellan år
2003 och år 2012 föll det svenska resultatet i matematik med 26 poäng. Störst var fallet
för pojkar som förlorade 35 poäng. År 2015 förbättrades totalresultatet med 16 poäng, men
fortfarande ligger det klart under 2003 års niv̊a (Skolverket, 2013).

I varje PISA-undersökning analyseras resultatet i huvudämnet utifr̊an ett antal likvär-
dighetsindikatorer. Tv̊a viktiga likvärdighetsm̊att är resultatvariationen mellan elever och
resultatvariationen mellan skolor inom samma land. I år 2012 års PISA-undersökning stod
matematik som huvudämne. Resultatet visade att variationen mellan elever i Sverige l̊ag
p̊a en niv̊a motsvarande 99 procent av genomsnittet i OECD. Avseende mellanskolvaria-
tionen l̊ag det svenska resultatet klart under OECD-genomsnittet, 13 procent jämfört med
36 procent. Innebörden av detta är en mindre variation mellan skolor och större likvärdig-
het jämfört med genomsnittet i OECD. En viktig förklaring till detta kan vara att svenska
15-̊aringar, till skillnad fr̊an, 15-̊aringar i m̊anga andra länder g̊ar i grundskolan. I andra
OECD-länder är det vanligt med skolstart vid 6-̊ars ålder, med följden att man vid 15 års
ålder g̊ar i motsvarande gymnasiet. I gymnasiet sorteras elever efter studieinriktning med
större mellanskolvariation som följd. Jämförelsen mellan olika länders mellanskolvariation
blir därför inte rättvisande (Skolverket, 2013).

Diskussioner har förts ang̊aende PISA-undersökningarnas validitet och reliabilitet. PISA
ägnar mycket tid åt denna fr̊aga och strikta kvalitetskrav används för t.ex. översättning och
statistiskt urval. N̊agot som styrker PISA-undersökningarnas reliabilitet är att trenderna
i PISA överensstämmer väl med resultaten av andra internationella studier, TIMSS och
PIRLS. Skolverkets bedömning är att PISA ger en rättvisande bild av kunskapsniv̊an i varje
land (Skolverket, 2013; 2016b).
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3.3 TIMSS Advanced (Trends in International Mathematics and
Science Study)

TIMSS är, liksom PISA, en internationell studie som jämför grundskoleelevers kunskaper i
matematik och naturvetenskap. Vid sidan av kunskapsmätningen besvarar eleverna en enkät
som ska ge information om deras attityder till matematik och naturvetenskap. TIMSS ge-
nomförs i årskurs 4 och 8. TIMSS Advanced (som behandlas i detta avsnitt) är motsvarande
studie för gymnasieelever, och riktar sig till siståarselever p̊a teknik- eller naturvetenskaps-
programmet. Syftet med TIMSS Advanced är att undersöka och jämföra gymnasielevers
kunskaper i avancerad matematik och fysik i olika länder. TIMSS Advanced genomfördes
senast år 2015 och har tidigare genomförts år 1995 och år 2008. Liksom PISA görs studien
p̊a ett slumpmässigt urval elever p̊a de aktuella programmen. År 2015 deltog 9 länder och
sammanlagt omkring 60.000 elever. I Sverige deltog totalt 7664 elever, varav 3937 elever i
matematik (Skolverket, 2016c).

I år 2015 års undersökning erhöll svenska elever i genomsnitt 431 poäng i matematik3.
Detta är n̊agot högre än 2008 års resultatet p̊a 412 poäng, men det är betydligt lägre än
resultatet år 1995 d̊a svenska elever erhöll 502 poäng. Denna trend överensstämmer med
resultatutvecklingen i PISA under ungefär samma tidsperiod. Av 9 deltagande länder pla-
cerade sig Sverige p̊a 8:e plats, strax före Italien med 422 poäng, och efter bland annat
Norge och Slovenien med 459 poäng respektive 460 poäng. Högst poäng erhöll Ryssland
6+4, Libanon och USA med 540 poäng, 532 poäng och 485 poäng respektive. I jämförelsen
är det emellertid relevant att väga in de olika ländernas täckningsgrad. Täckningsgraden är
ett m̊att p̊a hur stor andel av landets studenter som läser matematik och fysik p̊a avancerad
niv̊a. Ett land med l̊ag täckningsgrad har fördel i rankingen eftersom endast deras allra
bästa studenter deltar i studien. I 2015 års undersökning hade Ryssland 6+ och Libanon
lägst täckningsgrad med 1,9 procent5 respektive 3,9 procent. I Sverige läser en n̊agot högre
andel av gymnasisterna matematik p̊a avancerad niv̊a och Sveriges täckningsgrad l̊ag p̊a 14
procent i mätningen. Detta är högre än Norges 10,6 procent, men avsevärt lägre än täck-
ningsgraden i Frankrike och Portugal p̊a 21,5 procent respektive 28,5 procent. Dessa länder
presterade poängmässigt högre resultat än Sverige samtidigt som ocks̊a täckningsgraden var
betydligt högre (Skolverket, 2016c).

Svenska elevers prestation i 2015 års TIMSS-studie var i genomsnitt n̊agot bättre än
prestationen i 2008 års studie. I 1995 års studie presterade 36 procent av eleverna p̊a det
som betecknas som Under medelgod niv̊a, 58 procent p̊a Medelgod och hög niv̊a och 6 procent
p̊a Avancerad niv̊a. I 2015 års studie var andelen som presterade under medelgod niv̊a nära
dubbelt s̊a stor, 66 procent, samtidigt som andelen som presterade p̊a medelgod och hög
niv̊a var nära halverad, 32 procent. Andelen som presterade p̊a den högsta niv̊an var 2015
en tredjedel jämfört med motsvarande andel 1995. Noterbart är att även täckningsgraden
g̊att ner fr̊an 16,2 procent år 1995 till 14,1 procent år 2015, n̊agot som borde ha gynnat
det senare resultatet. Förändringarna i andelarna för respektive niv̊a mellan år 2008 och
år 2015 är inte statistiskt signifikanta. Däremot är resultatförbättringen som helhet mellan
åren statistiskt signifikant (Skolverket, 2016c).

Tabell 4 – Svenska resultat för TIMSS Advanced (matematikdelen) år 1995, 2008 och 2015 (Skoverket,
2016c). Andel p̊a respektive niv̊a.

Under medelgod [%] Medelgod och hög [%] Avancerad [%] Täcknings-

(under 475 p) (475–625 p) (över 625 p) index [%]

1995 36 58 6 16,2

2008 71 28 1 12,8

2015 66 32 2 14,1

Resultatet i TIMSS Advanced för år 2015 visar att svenska elever var starkare inom omr̊adet
differential- och integralkalkyl, svagare i algebra och varken svagare eller starkare i geometri,
i förh̊allande till provets sammanvägda poäng. Vilka omr̊aden som är svaga respektive starka
varierar mellan olika länder. TIMSS Advanced undersöker ocks̊a hur eleverna presterar inom
de olika kognitiva omr̊adena: Veta, Tillämpa och Resonera. Svenska elever lyckas förh̊allan-
devis väl p̊a resonerande uppgifter, men lyckas sämre p̊a uppgifter som rör faktakunskaper
inom omr̊adet Veta (Skolverket, 2016c).

3Poängen beräknas utifr̊an en normerad skala som utg̊ar ifr̊an resultaten för 16 länder år 1995.
4Denna grupp läser matematik mer än 6 timmar per vecka och utgör en del av en större rysk grupp.
5I Ryssland som helhet var täckningsgraden 10,1 procent.

18



I Sverige utgör kvinnor cirka 40 procent av de studerande i avancerade matematik- och
fysikkurser. Sedan år 2008 har andelen kvinnor varit densamma i matematik samtidigt som
den har ökat med 6 procentenheter i fysik. I TIMSS Advanced år 2015 presterade män i
genomsnitt 436 poäng medan kvinnor i genomsnitt presterade 424 poäng, det motsvarar
en statistiskt signifikant skillnad p̊a 12 poäng. Övriga länder i studien uppvisade samma
mönster: män presterade bättre än kvinnor i b̊ade matematik och fysik. I samtliga fall där
skillnaden var statistiskt signifikant var resultatet till männens fördel. Tabell [5] visar varje
lands resultat för män och kvinnor i TIMSS Advanced 2015.

Tabell 5 – Resultat för TIMSS Advanced (matematikdelen) fördelat p̊a land och kön (Skoverket,
2016c). Asterisk indikerar statistisk signifikans.

Andel elever [%] Genomsnittlig poäng Skillnad

K M K M (M-K)

Italien 37 63 427 419 -8

Libanon 36 64 533 531 -2

Portugal 51 49 481 483 2

Ryssland 50 50 480 489 9*

Norge 38 62 453 463 10*

Sverige 40 60 424 436 12*

Ryssland 6h+ 46 54 530 549 19*

Frankrike 47 53 449 475 26*

Slovenien 60 40 449 476 27*

USA 49 51 470 500 30*

I TIMSS Advanced undersöktes ocks̊a hur elevers resultat p̊a provet p̊averkas av deras in-
ställning till matematik och fysik. Studien visade att det i Sverige skilde i genomsnitt 144
poäng mellan dem som var positiva till att lära sig matematik och dem som var negativa.
Samma mönster kunde ses i fysik s̊aväl som i alla övriga länder. Det innebär att elever med
en positiv inställning till matematik och fysik i genomsnitt presterar bättre. Kvinnor och
män har enligt studien samma inställning till att studera matematik. Däremot är en större
andel kvinnor än män negativa till att studera fysik, 50 procent av kvinnorna är negativa
jämfört med 32 procent av männen (Skolverket, 2016c).

3.4 KTH:s förkunskapsprov

I augusti varje år genomför KTH ett diagnostiskt förkunskapsprov med de nyantagna ci-
vilingenjörsstudenterna. Fr̊an och med hösten 2016 deltar ocks̊a studenterna p̊a fem tre̊ariga
program p̊a KTH. Provet har varit identiskt sedan år 1997 vilket gör det möjligt att följa
kunskapsutvecklingen över tid hos de nyantagna studenterna. Provet genomförs under 60
minuter utan hjälpmedel. Under åren har antalet deltagare varierat mellan drygt 900 och
drygt 1700, år 2016 deltog sammanlagt 1741 studenter p̊a provet. Provet görs anonymt, men
till provet kopplas ett blad med fr̊agor kring t.ex. studentens kön, ålder och tidigare studie-
resultat. Manliga provdeltagare är överrepresenterade och utgjorde under perioden 1998 till
2016 i genomsnitt 72 procent av deltagarna. År 2016 var andelen män 64 procent. Provet
inneh̊aller sammanlagt 14 uppgifter som delas in i de sex delomr̊adena (Brandell, 2016):

� Grundkunskaper: Testar kunskaper p̊a grundskoleniv̊a. Uppgift 1, 2, 4a och 4b.

� Deriveringsmetoder: Testar elementära deriveringsfärdigheter. Uppgift 3 och 8a.

� Matematisk allmänbildning: Uppgift 5 och 11.

� Kreativ talkunskap: Uppgifter som bygger p̊a grundskolematematik men som kräver
en viss kreativitet. Uppgift 6 och 9.

� Läsförm̊aga (analys): Testar läs matematisk läsförst̊aelse i analys. Uppgift 8b och 10.

� Okonventionella angreppssätt: Testar förm̊agan att lösa uppgifter med alternativa me-
toder. Uppgift 7.

Det generella mönstret är att konventionella uppgifter har högre lösningsfrekvens än (för
studenten) mer okonventionella uppgifter. Högst lösningsfrekvens har delomr̊adet Grund-

kunskaper följt av Matematisk allmänbildning och Deriveringsmetoder. År 2016 var lös-
ningsfrekvensen p̊a dessa omr̊aden 84,4 procent, 56,5 procent respektive 52,5 procent. Sämst
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resultat erhölls p̊a delomr̊adet Okonventionella angreppssätt där lösningsfrekvensen år 2016
l̊ag p̊a 9,7 procent. Spridningen i resultat är ocks̊a stor mellan, s̊aväl som inom, olika civilin-
genjörsprogram. År 2016 l̊ag genomsnittsresultatet p̊a Teknisk fysik p̊a 78 procent medan
motsvarande siffra p̊a Materialdesign l̊ag p̊a 39 procent. År 2015 hade 12,7 procent av stu-
denterna p̊a civilingenjörsprogrammen 0–4 rätt av 14 möjliga medan den år 2007 var 30
procent. År 1998 var samma siffra 7 procent (Brandell, 2015).

Under alla år har korrelationen mellan gymnasiebetyg och provresultat varit mycket
stark. Sambandet visar sig dessutom p̊a alla delomr̊aden, s̊a att skillnaden är stor även för
elementära uppgifter. År 2016 hade exempelvis studenter med betyget E i Matematik 4 lös-
ningsfrekvensen 59 procent p̊a uppgift 1 (Grundkunskaper) medan studenter med betyget A i
Matematik 4 hade lösningsfrekvensen 91 procent p̊a samma uppgift. Samma år hade studen-
ter med betyget A lösningsfrekvensen 87 procent p̊a uppgift 3 (Deriveringsmetoder), medan
studenter med betyget E hade lösningsfrekvensen 23 procent p̊a samma uppgift (Brandell,
2016).

Brandell (2016) delar in resultatutvecklingen sedan 1997 i fyra perioder. År 1997–1999
l̊ag lösningsfrekvensen runt 55 procent. Under perioden 1999 till 2001 sjönk resultatet med
cirka 10 procentenheter till 46 procent. Mellan 2003 och 2008 planade resultatet ut och l̊ag
kring 43–44 procent. Sedan 2008 har resultatet l̊angsamt börjat stiga och l̊ag år 2016 cirka
6–7 procentenheter högre än under botten̊aren. 2016 års resultatet ligger dock fortsatt 6
procentenheter lägre än de 56,3 procent som uppn̊addes 1998.

Figur 5 – Genomsnittlig lösningsfrekvens p̊a KTH:s diagnostiska test 1998–2014 och 2016 fördelat p̊a
kön. (Brandell, 2016).

Brandell (2010) konstaterar att studenter som p̊abörjade sina studier vid KTH år 1999 alla
hade fullgjort sina grundskolestudier enligt 1980 års läroplan (Lgr 80). Tre år senare, 2002,
hade däremot de flesta av nybörjarstudenterna läst grundskolan enligt den senare läroplanen,
Lpo 94. Brandell drar slutsatsen att nedg̊angen i testresultaten allts̊a sammanföll med att
övervägande del av nybörjarstudenterna hade läst enligt 1994 års läroplan (Lpo 94). Efter
detta l̊ag trenden stabilt p̊a en ny lägre niv̊a. Enligt Brandell (2010) talar detta för att läro-
planen (Lpo 94) var bidragande orsak till de fallande testresultaten under perioden 1999 till

20026. År 2011 infördes den senaste läroplanen i grundskolan och gymnasieskolan (Gy2011).
P̊a gymnasiets naturvetenskapliga program medförde det bland annat möjligheten att läsa
specialkurser i matematik. År 2014 började den första årskullen som läst enligt Gy2011 sina
studier p̊a KTH. Enligt Brandell (2016) har den nya gymnasieläroplanen bidragit till de
senaste årens förbättrade provresultat.

Lösningsfrekvensen för manliga provdeltagare var i genomsnittligt högre än lösningsfre-
kvensen för kvinnliga provdeltagare under perioden 1998 till 2016. Under perioden före år
2001 och efter år 2009 var männens resultat klart bättre än kvinnornas. Under perioden
däremellan, 2003 till 2009, var kvinnornas resultat ungefär p̊a samma niv̊a som männens,
vilket allts̊a sammanföll med den generella resultatnedg̊angen. År 2016 var den genomsnitt-
liga lösningsfrekvensen för män 52 procent medan den för kvinnor var 47,5 procent. År 2016
presterade männen bättre än kvinnor p̊a samtliga delomr̊aden, men de största skillnaderna
mellan könen kunde ses p̊a de omr̊aden där flest studenter normalt har sv̊arigheter. P̊a om-

6En viktig skillnad mellan Lpo 94 och tidigare läroplaner var att niv̊agrupperingen (allmän och särskild
kurs) togs bort och ersattes av en kurs för alla.
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r̊adet Läsförm̊aga (analys) hade männen år 2016 en lösningsfrekvens p̊a 26,3 procent medan
kvinnorna hade en lösningsfrekvens p̊a 18,9 procent. Delomr̊adet Okonventionella angrepps-
sätt uppvisar störst skillnad mellan könen, här hade männen år 2016 en lösningsfrekvens p̊a
12,2 procent medan kvinnorna hade en lösningsfrekvens p̊a 5,4 procent.

Figur 6 – Delresultat (Okonventionella angreppssätt) för KTH:s diagnostiska test 1998–2014 och 2016
fördelat p̊a kön. (Brandell, 2016).

Resultatet visar att lösningsfrekvensen under perioden är ungefär dubbelt s̊a stor för manliga
som kvinnliga studenter inom delomr̊adet Okonventionella angreppssätt. Brandell p̊apekar
att resultaten inte ska användas för att dra generella slutsatser om skillnader i matema-
tikkunskaperna hos kvinnor och män eftersom resultaten endast speglar kunskaperna hos
det urval studenter som sökt och antagits till KTH (Brandell, 2016). Samtidigt är det inte
orimligt att anta att kvinnornas resultat gynnas av att kvinnorna som grupp är underre-
presenterade p̊a ingenjörsutbildningarna och därmed kan förmodas ha genomg̊att h̊ardare
selektering.

3.5 Kunskapsmätningarnas begränsningar

Även om de nationella styrdokumenten framhäver värdet av nationella prov för att främja
likvärdig och rättvis bedömning finns det ocks̊a en medvetenhet om de nationella provens be-
gränsningar. Jönsson (2014) pekar p̊a ett antal brister som kan kopplas till provens validitet i
förh̊allande till läroplanen s̊aväl som provens möjlighet att fungera som jämförelseinstrument
mellan skolor och kommuner. Ett av de nationella provens syften är att hjälpa lärare att
kalibrera sin bedömarkompetens. Detta, menar dock Jönsson, försv̊aras av att de nationella
proven omfattas av sekretess. Den begränsade tillgängligheten gör att lärare bara åtnjuter
en mindre del av den vägledning som de nationella proven har potential att ge. Jönsson
pekar ocks̊a p̊a problem som rör provens validitet. Proven är gjorda enligt ett standardiserat
format där eleverna löser vissa kategorier av uppgifter anpassade till provsammanhanget.
Bland annat kan bedömningen av muntliga moment vara starkt begränsad, och f̊a uppgifter
kan vara av mer komplex natur. Jönsson konstaterar att uppgifterna är medvetet framtagna
för att vara lättbedömda för att p̊a det sättet öka bedömningens reliabilitet. Men detta,
menar Jönsson, kan samtidigt innebära att provens validitet försämras eftersom inneh̊allet
riskerar att glida bort fr̊an kunskapskraven.

Andra problem kan uppkomma om det finns brister i bedömningens reliabilitet. Om lä-
rare rättar proven enligt olika bedömningsprinciper innebär det att de nationella provens
funktion som jämförelseinstrument försv̊aras. I Skolinspektionens granskning Ombedömning
av nationella prov 2014 (2015) framg̊ar att lärare ofta tolkar kunskapskraven annorlunda än
Skolinspektionens bedömare. Det är exempelvis vanligt att ombedömaren sätter ett annat
betyg än läraren vid skolan, i vissa fall s̊a ofta som p̊a vartannat delprov. Enligt granskning-
en är det dessutom betydligt vanligare att ombedömaren sätter ett lägre betyg än läraren
vid skolan än motsatsen. Resultatet av Skolinspektionens granskning i gymnasiets matema-
tikkurser visade att andelen delprov i Matematik 1a som skolan bedömt högre var 8 g̊anger
större än andelen delprov som skolan bedömt lägre. I Matematik 1b var det ingen tydlig
skillnad mellan andelen delprov som skolan bedömt högre respektive lägre. I Matematik 1c
var andelen delprov som skolan bedömt högre däremot 3 g̊anger större än andelen delprov
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som skolan bedömt lägre. I b̊ade Matematik 1a och 1c fick dock den övervägande majo-
riteten av proven samma bedömning efter omrättning, 90 procent respektive 84 procent
(Skolinspektionen, 2015).

De senaste decenniernas kunskapsmätningar visar en negativ trend, b̊ade i jämförelse
med andra nationer och jämfört med tidigare resultat. Huruvida det n̊agot förbättrade re-
sultatet i PISA 2015 var ett trendbrott, eller ett tillfälligt hack i den övergripande negativa
trendkurvan, är ännu för tidigt att säga. Samtidigt kan det finnas anledning att proble-
matisera tolkningen. I en rapport fr̊an IFAU (2010) diskuterar Björklund svagheter hos de
internationella kunskapsmätningarnas och pekar p̊a ett antal metodproblem. Ett problem
som nämns är att mätningarna är anpassade till en internationell läroplan som inte nöd-
vändigtvis överensstämmer med den svenska. Det kan innebära att mätningarna har lägre
validitet än exempelvis de nationella proven. En annat sv̊arighet som Björklund pekar p̊a
handlar om valet av populationsdefinition. I PISA används ett åldersbaserat urval, medan
det i TIMMS används ett årskursbaserat urval. Björklund menar att detta försv̊arar tolk-
ningen av resultatet eftersom skolstarten sker vid olika ålder i olika länder. I vissa länder sker
skolstarten vid fem års ålder, i en majoritet av länderna sker skolstarten vid sex års ålder och
i ett f̊atal länder, däribland Sverige, sker skolstarten vid sju års ålder. Det innebär att elever-
na i PISA-undersökningen har ett varierat antal skol̊ar bakom sig. Exempelvis har svenska
15-̊aringar g̊att tv̊a år mindre i skolan än 15-̊aringar i England. PISA-mätningens åldersba-
serade urval skapar därmed en nackdel för svenska elever, menar Björklund. Å andra sidan
har svenska elever fördel i TIMSS eftersom urvalet där sker utifr̊an årskurs. Eftersom svenska
elever läser samma kurser ett eller tv̊a år senare än elever i de flesta andra länder innebär
det en åldersfördel. Sammantaget innebär detta att PISA troligen underskattar svenska ele-
vers förm̊aga medan TIMSS troligen överskattar svenska elevers förm̊aga. I PISA kan därför
den negativa kunskapstrenden, i relation till andra länder, vara överskattad samtidigt som
motsvarande negativa trend i TIMSS kan vara underskattad. Björklund p̊aminner dock om
att resultatutvecklingen över tid för svenska elever är oberoende av urvalsmetoderna.

22



4 TEORETISKT RAMVERK

4.1 Ett biologiskt perspektiv

I detta avsnitt redogörs för n̊agot av den forskning som handlar om biologiska skillnader
mellan könen. Tonvikten läggs p̊a s̊adan forskning som berör könsskillnader i intelligens och
olika former av kognitiva förm̊agor. Syftet är att ge en bild av det aktuella forskningsläget
och klargöra eventuella skillnader som kan ha relevans för pojkars och flickors tillägnande
av matematik.

4.1.1 Könsskillnader i intelligens

Forskning har bedrivits kring fr̊agor om kön och intelligens ända sedan 1800-talet. Ämnet
är kontroversiellt och försv̊aras dessutom av att det saknas en vedertagen definition av be-
greppet intelligens. Det finns ett stort antal olika tester som syftar till att mäta intelligens.
Vissa best̊aende av mycket specifika uppgifter och andra av en stor bredd av uppgifter. Den
engelske psykologen och statistikern Charles Spearman, verksam under tidigt 1900-tal, var
först att undersöka variationen av en viss individs resultat p̊a olika testuppgifter. Spearman
drog slutsatsen att det finns en positiv korrelation mellan olika intelligenser hos en individ
och föreslog att detta kan förklaras av en underliggande generell intelligensfaktor, den s̊a
kallade g-faktorn (Spearman, 1927). Olika studier har gjorts för att ranka intelligenstester
mot g-faktorn. Enligt en studie av Marshalek et al. (1983) finns en stark korrelation mel-
lan g-faktorn och Ravens progressiva matriser (Marshalek, Lohman & Snow, 1983). Även
om uppfattningen idag är att progressiva matriser är en god indikator för den generella
intelligensen finns det samtidigt belägg för att testet är behäftat med problematiska köns-
skillnader7 som inte kan observeras p̊a ett bredare urval av tester (Lynn & Irwing, 2004;
Halpern & LaMay, 2000).

Halpern (2013), professor i psykologi, konstaterar att standardiserade intelligenstester
idag har korrigerats för att inte ge n̊agon generell könsskillnad. Problemet har varit välkänt
sedan 1942 när ett ledande intelligenstest, Stanford-Binet, reviderades för att producera en
skala som ger jämförbara IQ-resultat för könen. Enligt Halpern visade de initiala testerna
att kvinnor har en högre poäng än män, vilket föranledde att testerna omdefinierades för
att mätningarna av intelligens skulle bli könsoberoende. Halpern menar att den avgörande
faktorn för utfallet p̊a intelligenstester för kvinnor och och män är beroende av vilken typ
av fr̊agor som ställs. Halpern konstaterar vidare att det idag finns forskning som talar b̊ade
för och emot en liten manlig fördel i standardiserade intelligenstester. Halpern menar att
rapporterade könsskillnader i vissa fall kan förklaras av olika typer av metodfel i studier-
na. Denna slutsats bekräftas i en metastudie av Hunt och Madhyastha (2008) som tar upp
problemet med icke-representativa urval av kvinnor och män i olika studier. De konstate-
rar att för att kunna dra slutsatser om gruppskillnader i den allmänna befolkningen fr̊an
gruppskillnader i ett urval är det nödvändigt att urvalet är representativt.

Även om bilden kring skillnaden i den genomsnittliga intelligensen är ambivalent tycks
det i litteraturen finnas ett starkare stöd för en skillnad i variansen hos den manliga och
kvinnliga intelligensfördelningen. I en metastudie av Hedges och Nowell (1995) publicerad i
tidskriften Science, baserad p̊a sex tidigare studier, rapporteras om s̊adana variansskillnader.
I studierna, som alla använde en nationell slumpmässig urvalsmetod, var män kraftigt över-
representerade bland de högsta resultaten inom alla omr̊aden utom inom s̊adant som rörde
läsförst̊aelse och minne. I en annan, 30-̊arig metastudie, av Wai et al. (2010), som syftade till
att undersöka orsakerna till kvinnors underrepresentation inom STEM (Science, technology,
engineering and mathematics), jämförs 1,6 miljoner toppresterande (95-percentilen) pojkar
och flickor i högstadie̊aldern. Testerna omfattade matematisk, verbal och skriftlig förm̊aga,
s̊aväl som naturvetenskaplig resonemangsförm̊aga. Resultatet inom matematisk och natur-
vetenskaplig resonemangsförm̊aga visade även detta övervikt för pojkar och att det relativa
förh̊allandet har varit konstant i 20 år. Å andra sidan kunde betydligt fler flickor observeras
i de övre kvantilerna inom läsning och skrivning.

4.1.2 Könsskillnander i flickors och pojkars utveckling

Martin Ingvar (2010) diskuterar i Delegationen för jämställdhet i skolan, att barnen i skolan
bör fostras i det positiva värdet av olikheter. Ingvar betonar hur samhällssystemet m̊aste

7Män erh̊aller i genomsnitt 5 IQ-poäng mer än kvinnor (Lynn & Irwing, 2004).
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byggas för att till̊ata skillnader. Ingvar framh̊aller att kunskapen och bejakandet av skill-
naden mellan pojkar och flickor i skolan inte är tillräcklig. Ingvar menar att skolan agerar
konformt och att pojkar och flickor ska anpassa sig till samma norm utifr̊an synsättet att
den kronologiska åldern utgör det bästa m̊attet p̊a mognadsgraden.

P̊a cellniv̊a ligger skillnaden mellan flickor och pojkar i könskromosomerna. B̊ade kvinnor
och män har 23 kromosompar varav ett könskromosompar. Kvinnor har tv̊a X-kromosomer
medan män har en X-kromosom och en Y-kromosom. X-kromosomen bär 2.000 gener som
styr viktiga funktioner hos människan. Y-kromosomen bär 100 gener som däremot inte är
livsavgörande (Ingvar, 2010).

De genetiska skillnaderna mellan könen styr bland annat könshormonerna. Könshormo-
nerna p̊averkar inte bara beteende utan även hjärnans utveckling. Pojkars hjärnutveckling
p̊averkas av den större mängden testosteron i fosterlivet. Hormonerna p̊averkar hjärnans
storlek och form s̊aväl som hjärnans funktion (Fitch & Denenberg, 1998; Ingvar, 2010).
Studier har p̊avisat systematiska skillnader mellan könen inom olika kognitiva domäner, ex-
empelvis spatial förm̊aga (Ingvar, 2010). Adrenogenitalt syndrom uppkommer när kroppen
producerar för stora mängder manliga hormoner, vilket har inverkan p̊a b̊ade kroppens och
hjärnans utveckling. Flickor med s̊a kallad kongenital adrenal hyperplasi (CAH) som under
fostertiden utsatts för höga niv̊aer testosteron klarade tester för rumsmässig orientering lika
bra som pojkar (Muller et al., 2008). S̊adana flickor uppvisar dessutom typiska pojkbeteen-
den (Mathews et al., 2008). Exempelvis leker de med konstruktions- och transportleksaker
i högre utsträckning än andra flickor. Samtidigt som leken är tuffare och mer aggressiv.
Könsstereotypa beteenden har, enligt Ingvar, sitt ursprung i b̊ade

arv och miljö. Ingvar betonar att bilden att omgivningen är ensam ansvarig för könsste-
reotypa beteenden inte korrekt (Ingvar, 2010). Förutom nämnda skillnader finns det ocks̊a
skillnader i hjärnans utvecklingstakt. Flickors tidigare pubertet bidrar till att flickors hjär-
nor utvecklas fortast i 10 till 11-̊ars̊aldern medan pojkars hjärnor utvecklas fortast först i 14
till 15-̊ars̊aldern. Enligt Ingvar kan pojkars senare hjärnutveckling associeras till psykologins
beskrivningar av pojkars senare mognad. Normbrytande beteende, som innefattar v̊ald och
antisocialt beteende, är betingat av höga niv̊aer av testosteron under pojkars pubertet (Sato,
Schulz, Sisk & Wood, 2008).

Margaret McCarthy, ordförande för avdelningen för farmakologi och en medlem av pro-
grammet i neurovetenskap vid University of Maryland School of Medicine i Baltimore, be-
skriver hjärnan i en artikel i tidskriften ”The Scientist” (2015, oktober). Enligt McCarthy är
hjärnan inte ett enhetligt organ som en lever eller njure. Istället beskriver hon hjärnan som
sammansatt av flera oberoende, men interagerande omr̊aden av celler som är som förem̊al
för b̊ade externa och interna stimulin. Som en konsekvens härav, menar MacCarthy, är det
nästan omöjligt för hjärnan att underordna sig en enhetlig ”maskulin” eller ”feminin” funk-
tion. I stället är hjärnan en blandning av olika grader av maskulinisering och feminisering
inom olika omr̊aden. Däremot finns det sannolikt omr̊aden som är starkare feminiserade hos
kvinnor och andra som är starkare maskuliniserade hos män, enligt McCarthy. Studier av
laboratoriedjurmodeller, för vilka sociala könskonstruktioner är fr̊anvarande, har visat vä-
sentliga anatomiska skillnader för s̊aväl hjärnan som hormonbalansen hos han- och hondjur.
McCarthy konstaterar: ”...Heta debatter handlar mest om fr̊agor om könsskillnader i kog-
nitiva förm̊agor och emotionalitet, och med god anledning: biologiska bevis p̊a överlägsen
kognitiv förm̊aga i ett kön kan ha förödande konsekvenser för jämlikheten”.

I en studie av Arden och Plomin (2006) testades allmänna förm̊agor hos ett urval brittiska
flickor och pojkar i åldrarna 2 till 10 år. Könsskillnader undersöktes i ett flertal b̊ade verbala
och icke-verbala tester. Resultatet visade större varians hos pojkar fr̊an och med 3 års ålder
och högre medelvärde hos flickor upp till 7 års ålder. Vid en ålder upp till och med 4 år visade
undersökningen att flickor var signifikant överrepresenterade i de övre kvantilerna medan
pojkar var överrepresenterade i de nedre kvantilarna. Vid en ålder av 10 år hade pojkar ett
högre medelvärde s̊aväl som större varians. Enligt författarna visar studien att könsskillnader
i varians uppträder före skol̊aren, vilket, enligt författarna, tyder p̊a att skillnaden inte är
avhängig utbildningsfaktorer.

4.1.3 Intressen och preferenser

Inga Wernersson (2010) diskuterar bakgrunden till de skillnader som finns mellan flickors och
pojkars prestationen i skolan. En dimension av motivation är intresse för ämnets inneh̊all.
Wernersson menar att pojkar traditionellt har varit mer intresserade av manligt kodade
ämnesomr̊aden, som exempelvis naturvetenskap och teknik, medan flickor intresserat sig
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mer för kvinnligt kodat inneh̊all, bland annat spr̊ak, litteratur och historia. Matematik är ett
ämne som b̊ade flickor och pojkar uppfattat som manligt. Änd̊a kan ämnet attrahera m̊anga
flickor. Wernersson hänvisar till forskning som visar att flickor oftare tillämpar lärande- och
prestationsm̊al. Matematikämnets linjära karaktär gynnar sannolikt inlärningsstrategier som
utg̊ar fr̊an en tydlig struktur.

En annan aspekt relaterad till motivation är akademisk självvärdering. Wernersson menar
att flickor har en mindre positiv syn p̊a sin kompetens. Pojkar lyfter vid framg̊ang fram en
inre beg̊avningsfaktor, medan flickor i högre grad hänvisar till ansträngning, b̊ade när de
lyckas och när de misslyckas. Hon menar att flickor jämfört med pojkar har arbetsrutiner
och förh̊allningssätt som gynnar goda prestationer. Det kan innebära att pojkar klarar sig
sämre därför de har för stor tillit till beg̊avningsfaktorn, enligt Wernersson.

4.1.4 Könsskillnader i kognitiva förm̊agor

Även om det inte finns n̊agra tydliga genomsnittliga skillnader i generell intelligens mellan
män och kvinnor, finns det könsskillnader i isolerade kognitiva förm̊agor. Skillnader mellan
könen visar dock ett ojämnt resultatmönster som ofta beror p̊a vilken del av förm̊agekurvan
som studeras (t.ex. l̊ag-, medel- eller högbeg̊avade individer), svarsformatet (multipelval
eller uppsats) och förmodligen m̊anga andra variabler s̊asom socioekonomisk status och niv̊a
av jämställdhet och ekonomisk utveckling i det samhälle där urvalet görs (Halpern, 2013).
Litteraturen beskriver könsskillnader inom tre olika kognitiva domäner: verbal förm̊aga,
spatial förm̊aga och kvantitativ förm̊aga.

4.1.4.1 Verbal förm̊aga
1

Många studier visar att kvinnor i genomsnitt har bättre verbal förm̊aga än män, men förde-
larna är sannolikt sm̊a och beror p̊a vilken typ av verbal förm̊aga som mäts (Halpern, 2013).
Liksom för övriga kognitiva förm̊agor är ”verbala förm̊agor” inte ett enhetligt begrepp. Ter-
men omfattar alla delar av spr̊akanvändning: verbalt flöde, som är förm̊agan att generera ord
(b̊ade isolerat och i sammanhang), grammatik, stavning, läsning, skrivning, verbal analogi,
vokabulär och muntlig först̊aelse. Enligt Halpern (2013) finns det starka neurologiska bevis
för att separata hjärnsystem är inblandade i att skapa spr̊ak, först̊a spr̊ak, använda gramma-
tiska regler och att producera och avkoda talljud. När könsskillnader i verbal förm̊aga kan
konstateras, är de s̊a gott som alltid till kvinnors fördel, enligt Halpern. Studier av Robelen
(2010) och Wai Cacchio et al. (2010) har pekat i samma riktning.

Stamning, ett funktionshinder vid framställning av flytande tal, är överväldigande ett
manligt problem. Många källor är överens om att det finns tre till fyra g̊anger fler män jäm-
fört med kvinnor som stammar (Halpern, 2013). Samma mönster återfinns för lässv̊arigheter.
Dyslexi, som återfinns hos individer vars övriga kognitiva förm̊agor ligger inom normalspan-
net, är liksom stamning vanligare hos män (Halpern, 2013). Studier som genomförts i Nya
Zeeland och Storbritannien visar att antalet pojkar med n̊agon grad av lässtörning är dubbelt
s̊a stort jämfört med antalet flickor. Cirka 2 procent av skolpopulationen kan diagnosticeras
med dyslexi, där mild dyslexi sannolikt är fem g̊anger vanligare hos pojkar, och sv̊ar dyslexi
är cirka 10 g̊anger vanligare hos pojkar än hos flickor (Halpern, 2013).

Slutsatsen att pojkar i allmänhet är mindre kompetenta vid läsning stöds av internatio-
nella data fr̊an programmet för internationell studentbedömning, PISA (Skolverket, 2010).
Halpern (2013) hänvisar till en gränsöverskridande studie med 30 deltagande länder där 3,7
procent av kvinnorna och 0,8 procent av männen tillhör kategorin ”toppresterande i läsning”.
Halpern (2013) hänvisar till ett flertal studier som bekräftar kvinnlig överlägsenhet p̊a det
verbala omr̊adet, inklusive tal och läsning, och skillnaden är störst i fördelningens extremer.
Av de bästa läsarna tycks allts̊a en större andel vara flickor samtidigt som flickor i lägre grad
än pojkar har lässv̊arigheter.

Trots att kvinnor presterar bättre resultat inom flertalet verbala förm̊agor konstaterar
Halpern (2013) att majoriteten av alla hyllade författare är män. Andra prestigefyllda yrken
som kräver avancerade verbala förm̊agor, karriärer som advokater, politiker och journalister
är ocks̊a övervägande manliga. Det kan finnas flera möjliga orsaker till skillnaden mellan
kvinnors förm̊aga och prestation. N̊agra hypoteser som framförs av Halpern (2013) är att
kvinnor inte använder sina talanger lika ofta som män, att testerna inte mäter kreativ
förm̊aga p̊a tillräckligt hög niv̊a eller att olika kriterier används för att bedöma kvinnors och
mäns texter. Om den verbala förm̊agan bara är en liten del av n̊agot större, är bristen p̊a
framst̊aende kvinnliga författare inte överraskande, enligt Halpern.
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4.1.4.2 Spatial förm̊aga
1

De spatiala förm̊agorna är inte enhetliga, och det finns minst tre separerbara komponenter:
spatial perceptionsförm̊aga, mental rotationsförm̊aga och temporalspatial förm̊aga.

Spatial perceptionsförm̊aga inkluderar exempelvis förm̊agan att lokalisera horisontalen
eller vertikalen i ett stationärt system, samtidigt som distraherande information ignoreras.
Ett exempel är Kalichmans vattenniv̊aprov. Ett glas är halvfyllt med vatten. Uppgiften
testdeltagaren ställs inför är att förutsäga var vattenlinjen placerar sig när glaset ställs p̊a
sin kant. Kalichman fann att betydligt färre collegekvinnor än collegemän ritar en ungefärligt
horisontell linje för att indikera vattenniv̊an, n̊agot som gällde i b̊ade ett teoretiskt testformat
s̊aväl som i ett mänskligt kontextformat (Halpern, 2013). Halpern hänvisar till studier som
visar att resultaten är bäst för vuxna män mellan 16 och 60 år. Samtidigt visar studierna
att omkring 40 procent av collegekvinnorna inte inser att vattenniv̊an förblir horisontell d̊a
glaset placeras p̊a kanten. Den rapporterade könsskillnaden i testet är tydligt signifikant
fr̊an vuxen ålder till ålderdom. Många psykologer har överraskats av könsskillnaderna p̊a
vattenniv̊aprovet. Kanske för att det är sv̊arförklarligt.

Mental rotationsförm̊aga, som bland annat inkluderar förm̊agan att föreställa sig hur
förem̊al uppför sig när de roteras i tv̊a eller tre dimensioner (visuospatial förm̊aga), har i
den kognitiva litteraturen visat sig producera en av de största könsskillnaderna, till förm̊an
för män. I en studie av Parsons et al. (2004) används b̊ade en pappers-och-penna version av
det mentala rotationstestet och en virtuell miljö för att undersöka rotationsförm̊agan bland
44 vuxna provdeltagare. Resultatet visade p̊a könsskillnader i papper-och-penna-testet men
inte i den virtuella miljön. Andra studier indikerar att män kan förlita sig mer p̊a vänster
hjärnhemisfär än kvinnor när de arbetar med rotationsuppgifter (Parsons, Larson, Kratz,
Thiebaux, Bluestein, Buckwalter, Rizzo, 2004). En visuospatial uppgift som visar mycket
stora könsskillnader handlar om att bedöma linjers orientering, där män visar bättre förm̊aga
att rekonstruera lutningen p̊a linjen (Halpern, 2013). En omfattande internationell studie
genomfördes med hjälp av data som samlats in fr̊an en BBC-webbplats. En av dessa studier
jämförde resultatet av 111.000 män och 90.000 kvinnor p̊a tv̊a tester av visuospatial förm̊aga,
mental rotation och bedömning av linjes orientering (Halpern, 2013). I var och en av de 53
nationerna som ingick i studien överträffade männen kvinnorna i b̊ada testerna. Tydligt var
ocks̊a att det fanns stor variation mellan resultaten fr̊an olika länder. Könsskillnaderna var
till exempel sm̊a i Pakistan, vilket antagligen kan kopplas till de mycket l̊aga resultaten för
b̊ade män och kvinnor. Forskarna undersökte vidare huruvida könsskillnaderna varierade som
en funktion av landets niv̊a av jämställdhet. De använde ett index fr̊an FN och ekonomiska
utvecklingsdata för att konstruera en skala av jämställdhet som skulle möjliggöra jämförelser
mellan länderna. Förv̊anande nog fann forskarna att skillnaden mellan könens prestation, i
b̊ada testerna, samvarierade med niv̊an av jämställdhet och ekonomisk utveckling i landet.
Med andra ord är visuospatiala könsskillnader störst i de mest jämställda länderna, vilket
tyder p̊a att b̊ade kvinnors och mäns prestationer undertrycks i länder med ojämställda
könsnormer (Halpern, 2013).

Temporalspatial förm̊aga involverar rörelse i rymden och tiden. Förm̊agan rör bedöm-
ningar om hastighet och rörelseriktning. Denna förm̊aga kan exempelvis testas genom att
bedöma ”ankomsttider” för ett rörligt objekt i relation till en stationär linje. Robusta köns-
skillnader som gynnar män finns när uppgiften involverar att bedöma hastighet (Halpern,
2013). Enligt en hypotes är könsskillnaderna i temporalspatial förm̊aga kopplad till könsskill-
nader i den visuospatiala förm̊agan. Om kvinnor är mindre skickliga än män i att uppskatta
tidsintervaller kan detta resultera i försämrade resultat även i dynamiska visuospatiala upp-
gifter. Hittills finns det emellertid inga direkta bevis för detta förh̊allande (Halpern, 2013).

4.1.4.3 Kvantitativ (matematisk) förm̊aga
1

Matematisk förm̊aga är, i likhet med spatial och verbal förm̊aga, ett heterogent koncept
som best̊ar av en rad olika komponenter. Ett test för att bedöma kvantitativ förm̊aga kan
handla om algebra, geometri, analys, läsproblem och topologi. Huruvida, och när, det finns
könsskillnader beror det p̊a vilken förm̊aga som bedöms (Halpern, 1993; 2013).

Janet Hyde et al. (2008) har publicerat en rad noggrant utförda meta-analyser där de
sökt stöd för den s̊a kallade ”könslikhetshypotesen” som gör gällande att män och kvinnor i
grunden är lika i de flesta (men inte alla) avseenden. I en av studierna använde författarna
provdata för amerikanska elever i årskurs tv̊a till elva. De matematiska problemen var av
en art som inte ställde högre krav p̊a kognitiv förm̊aga och resultatet visade p̊a endast sm̊a
genomsnittliga skillnader i poäng mellan flickor och pojkar. Halpern (2013) betonar dock att
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det inte räcker att titta resultat för l̊agkognitiva problem eftersom könsskillnaderna i mate-
matik blir progressivt större d̊a provet blir mer avancerat. Därför har man ocks̊a undersökt
förh̊allandet mellan män och kvinnor bland toppeleverna (Halpern, 2013). För studenter
vid 95-percentilen var förh̊allandet mellan pojkar och flickor 3:2 och vid 99-percentilen hela
2:1. Denna diskrepans, hävdar vissa forskare (Halpern, 2013), är en avspegling av bristande
jämställdhet mellan könen och skillnader i ekonomiska möjligheter. I en studie av Wai och
Cacchio et al. (2010) testades emellertid detta antagande genom analys av omfattande inter-
nationella data tillsammans med mätningar för jämställdhet och ekonomisk utveckling. Wai
och Cacchio fann att det fanns en liten fördel för män i genomsnitt. Men mer intressant var
kanske att kvoten i fördelningens svans alltid var mellan tre och fyra, till fördel för män, oav-
sett världsdel. Motsvarande skillnader observeras ocks̊a kontinuerligt i kunskapsmätningar
(kap. 3.2, 3.3, 3.4, 9.2).

4.2 Ett socialt perspektiv

I detta avsnitt redogörs för n̊agra av de studier som handlar om sociala aspekter av kön.
Bland annat berörs hur lärare och elever p̊averkas av könsnormer och könsstereotyper. Syftet
är att klargöra eventuella sociala mönster som kan ha relevans för lärares bedömning s̊aväl
som pojkars och flickors tillägnande av matematik.

4.2.1 Könsstereotyper

Mats Björnsson, ämnesr̊ad p̊a Utbildnings- och kulturdepartementet, diskuterar i sin rapport
Kön och skolframg̊ang: tolkningar och perspektiv könsidentitetens betydelse för skolfram-
g̊ang. Björnsson konstaterar att flickor traditionellt har varit starkare i spr̊ak och humaniora
medan pojkar presterat bättre i matematik, teknik och naturvetenskap. Detta har emeller-
tid förändrats de senaste decennierna. I relation till pojkarna har nu flickornas prestationer
p̊atagligt förbättrats i naturvetenskapliga ämnen, där skillnaden nu är borta, samtidigt som
flickorna fortsatt presterar klart bättre än pojkarna i t.ex. läsförst̊aelse. Björnsson menar att
detta delvis kan bottna i att det kvinnliga könsidealet skiljer sig fr̊an det manliga genom
att vara friare, mer öppet för olika identiteter, och i högre grad förenligt med skolframg̊ang.
Pojkar, menar Björnsson, har mycket sv̊arare att kombinera en strävan för popularitet i
gruppen med skolframg̊ang d̊a risken är stor att stämplas som ”nörd” eller ”tönt”. Den mas-
kulina mansnormen ska ha en distanserad eller negativ attityd till skolan och skolarbetet,
menar Björnsson. Björnsson anser att flickors förbättrade skolresultat är en stor framg̊ang
för utbildningssystemet, samtidigt som samhället har en viktig uppgift i att försöka förändra
de ”antipluggkulturer” som förekommer hos pojkar.

Wernersson (2010) menar att maskulinitet och manlig identitet tycks vara en viktig orsak
till pojkars underprestation i skolan. Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t.ex. i Connells
efterföljd) ser skapande och försvar av hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism.
Pojkar undviker beteenden som kan uppfattas som feminina för att inte ta risken att framst̊a
som omanliga. Wernersson konstaterar: ”Dit hör att vara duktig i skolan, eller snarare att
vara duktig genom att anstränga sig och göra det arbete man blir ålagd”. I denna modell
är eleverna aktörer i en social interaktion. Och en övergripande och etablerad maktordning
ger maskulinitet högre värde. Enligt Wernersson (2010) innebär ett besläktat resonemang
(exempelvis Walkerdine eller Andreasson) snarast att problemet är att pojkarna överskattas.
Pojkar under en slarvig och lekfull yta förväntas ha en djupare intelligens än flickor. D̊a
finns risk att pojkar inte f̊ar rätt sorts hjälp därför att man i n̊agon mening överskattar deras
förm̊aga. Duktiga pojkar kan däremot ha fördelar eftersom positiva förväntningar riktas mot
dem. En tredje variant, som Wernersson pekar p̊a, utg̊ar fr̊an skolan som en kvinnlig miljö.
Pojkar saknar manliga förebilder och de kan inte p̊a egen hand forma välfungerande och
konstruktiva manliga förh̊allningssätt. Kvinnor kan ha sv̊arigheter att fostra pojkar p̊a rätt
sätt. Detta kan hänga samman med att pojkar inte vill underordna sig de, i den övergripande
genusordningen, underordnade kvinnorna eller att kvinnliga lärare inte kan först̊a manliga
elever. Motsättningar mellan olika förklaringar av denna karaktär kan antagligen kopplas till
huruvida man anser att den traditionella genusordningen existerar eller inte och om man i
s̊a fall anser att den är önskvärd eller nödvändig. Wernersson menar att om man tycker att
genusordningen är nödvändig, s̊a beskriver man den gärna som naturlig, vilket i sin tur delvis
fr̊antar människan ansvaret för eventuella orättvisor eller andra problem som denna ordning
kan skapa. Wernersson (2010) menar vidare att om man däremot antar att genusordningen
väsentligen är socialt konstruerad och därmed möjlig att eliminera eller åtminstone förändra
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f̊ar man andra problem. Det är, enligt Wernersson, sv̊art att hitta situationer där kön inte
rangordnas och används för att skapa en social ordning. Den som tillskrivs mer makt lämnar
den inte frivilligt ifr̊an sig.

Olika värderingar kring genusordningens ursprung, karaktär och konsekvenser bidrar
starkt till att det är sv̊art att utveckla konsensus kring vad olika studier visar och hur vi
ska tolka dem. Dock menar Wernersson (2010) att det änd̊a finns s̊a m̊anga indikationer p̊a
att konstruktion av pojkars manlighet är en faktor av betydelse för deras skolprestationer.
Wernersson p̊apekar en skillnad mellan logiken i diskussioner om flickors respektive pojkars
underprestationer. Mot flickor har budskapet ”bli som pojkar” varit möjligt. Flickor har
uppmanats och uppmuntras att välja naturvetenskap och teknik. Det förekommer knappast
att pojkar uppmanas att ”bli som flickor”, vilket bland annat innebär att arbeta flitigt i
skolan. Wernersson konstaterar att det är mindre problematiskt att arbeta för att individer
eller grupper rör sig nerifr̊an och upp i en statusordning än tvärtom.

I en skrift fr̊an 2006 presenterar Wernersson (2010) en översikt över olika historiska
förklaringsmodeller till könsrelaterade prestationsskillnader. Även om utg̊angspunkten har
varit att förklara flickors bristande förm̊aga, relativt pojkars, s̊a konstaterar Wernersson att
pojkars underprestation inte alls är n̊agon ny företeelse. Redan 1971 visade Allan Svensson
i sin doktorsavhandling att flickor fick bättre resultat än pojkar inom det verbala omr̊adet
(Svensson, 1972; Wernersson, 2010). Numera presterar flickor bättre betyg än pojkar ocks̊a
i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Ett generellt resultat har varit att flickor f̊att
bättre slutbetyg jämfört med pojkarna i relation till deras prestationer i tester, n̊agot som
noterades redan av Svensson (1972). Detta har ibland tolkats som orättvist och ibland som
rättvist d̊a man tagit hänsyn till flickornas bättre uppförande i skolan. B̊ade flickor och
pojkar har, enligt Wernersson, förbättrat sina resultat p̊a samtliga tester fram till 1985.
Flickors resultat p̊a induktiva och spatiala tester var vid denna tidpunkt bättre än p̊a 1960-
talet, medan pojkar hade förbättrat sig p̊a det induktiva, men inte p̊a det spatiala omr̊adet.
Wernersson konstaterar att flickors positiva utveckling varit mer p̊ataglig än pojkars.

Tabell 6 – Förklaringar till flickors respektive pojkars underprestation (Wernersson, 2006).

Flickors underprestation Pojkars underprestation

Biologi

-Generellt lägre förmåga -Lägre förmåga inom vissa omr̊aden

-Lägre förmåga inom vissa omr̊aden (läsning, skrivning, verbal förmåga)

(matematik/naturvetenskap, -Större variation

spatial förmåga) -Senare biologisk utveckling

-Vissa kunskaper behövs inte/ -Vissa kunskaper behövs inte/

är mindre viktiga (könsroller) är mindre viktiga (könsroller)

-Lägre självförtroende, ”fear of success” -Br̊akighet/lägre grad av social anpassning

Social -Lägre grad av självständighet -Oförmåga att följa anvisningar

ordning -Mindre uppmärksamhet fr̊an lärare -Maskulina antipluggkulturer

-Undervisningsinneh̊all ej anpassat -Hämmande feminisering

-Dominerande pojkar -Brist p̊a manliga förebilder

-Olämpliga arbets-/undervisningsformer -Hämmande medelklassnormer

(arbetarpojkar, minoriteter)

I Tabell [6] presenteras en sammanfattning över n̊agra olika typer av förklaringar som prö-
vats avseende könsskillnader i prestationer. Vissa typer av förklaringar är inte längre lika
aktuella exempelvis förklaringar kopplade till kvinnors och mäns olika samhällsfunktioner
och könsbundna arbetsuppgifter. P̊a denna punkt har samhället förändrats radikalt skri-
ver Wernersson (2010). Det finns olika studier om varför pojkar har sämre betyg än flickor
i skolan, s̊a som olika hjärnor, lärarens kön, könsroller, undervisningens utformning, upp-
märksamhet fr̊an lärare och s̊a vidare. Wernersson (2010) anser att det är högst troligt att
det handlar om ett komplext system av mer eller mindre relaterade förh̊allanden. Att först̊a
hur ”könsskillnader i skolprestationer” utvecklas i sitt sociala och kulturella sammanhang är
viktigt enligt Wernersson.

Wernersson (2010) konstaterar att vad som är maskulint och feminint i hög grad bestäms
av motsatser. Hon p̊apekar att det r̊ader brist p̊a studier som diskuterar eller undersöker om
det för flickor är ett hot mot femininiteten att inte lyckas i skolan, vilket skulle kunna vara
fallet om skolframg̊ang är feminin. I nästa avsnitt behandlas begreppet ”antipluggkultur”
som kan ses som en utveckling av resonemangen om konsekvenser av maskulinitet.
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4.2.2 Antipluggkultur och machokultur

Antipluggkultur eller ”uncool to work” har sitt ursprung i Paul Wills studier fr̊an 1970-talet.
Hans studier visade hur arbetarklasspojkar avvisade skolan och teoretiska studier som ir-
relevant för deras levnadsvillkor och livsstil (Wernersson, 2010). Det finns senare studier i
England som har visat att s̊adana former av maskulin identitet som inkluderar antipluggte-
man idag finns hos m̊anga medelklasspojkar (Wernersson, 2010). Empiriska studier i Sverige
p̊a 1970-talet har visat liknande mönster. Studierna beskriver hur vissa pojkar, som förmod-
ligen inte tillhör de högpresterande, anger att ”skolduktighet passar för flickor.”

Wernersson (2010) konstaterar att forskning i flera decennier knyter avst̊andstagande fr̊an
”att plugga” till manlig identitet, men ocks̊a till en motsättning mellan teoretisk skolkunskap
och praktiskt användbar kunskap. En ingrediens i en antipluggkultur kan vara en kombi-
nation av genus och klass, enligt Wernersson. Att vara duktig var inte ”omanligt” enligt
studierna, men att jobba för att bli det förefaller vara ett hot mot identiteten. Man kan se
antipluggkulturen som en markering av maskulinitet i kontrast till en framg̊angsrik ”flick-
kultur”. Det kan vara ett psykologiskt försvar hos elever av b̊ada könen mot en skolsituation
med höga förväntningar p̊a framg̊ang. Wernersson (2010) menar att om antipluggkultur i
denna tolkning ska kunna användas som förklaring till könsskillnader i prestationer s̊a hand-
lar det om att flickor och pojkar reagerar olika starkt. Och att pojkar kanske har sv̊arare
att acceptera misslyckanden. Pojkars högre frekvens av prestationsm̊al före lärandem̊al som
motivation kan tyda p̊a det. Samspelet mellan klass och kön kan ocks̊a vara en del av bilden.
Det finns fler yrkesalternativ för pojkar som inte är teoretiska och som inte kräver högre
utbildning. Detta är en viktig faktor som gör att en del pojkar kan slappna av i relation till
prestationskraven (Wernersson, 2010).

4.2.3 Lärares förväntningar

Halpern (2013) menar att stereotyper om skillnader mellan kvinnor och män är vanligt fö-
rekommande. I en studie som undersökte lärares relation till hög- respektive l̊agpresterande
flickor och pojkar framkom att lärare i högre grad bekräftade l̊agpresterande pojkar och
högpresterande flickor eftersom dessa överensstämde med lärarnas förväntningar (Halpern,
2013). Enligt studien ignorerade samtidigt lärarna i stort sett l̊agpresterande flickor och de
högpresterande pojkar, eftersom dessa utmanade lärarnas förväntningar. Forskarna fann att
när lärarna fr̊agades direkt huruvida de hade samma förväntningar p̊a pojkar och flickor,
bekräftade 80 procent att de hade samma förväntningar (Halpern, 2013). Men när de sam-
tidigt beskrev flickors och pojkars prestationer gav lärarna stereotypa svar, enligt Halpern.
Exempel p̊a s̊adana svar var: ”flickorna sätter sig ner och fortsätter med det”, ”pojkar gillar
inte att skriva” och ”pojkar gillar inte att läsa s̊a mycket som flickor gör.” Även när lärarna
bedömde flickor och pojkar med b̊ade höga och l̊aga resultat, där det fanns sm̊a eller inga
könsskillnader, drog lärarna könsstereotypa slutsatser (Halpern, 2013).

Mats Olsson, lärarutbildare vid Malmö högskola, uttrycker i en tidningsartikel att sko-
lan har ett ”könskodat” inneh̊all som ger flickor förspr̊ang i betygsättningen (Arevik, 2011,
februari). Enligt Olsson använder lärare betygen som maktinstrument för att försöka straffa
olydiga pojkar. Maskuliniteten ses som ett problem i skolan och det görs f̊a ansträngningar
för att analysera pojkars främlingskap för skolan, enligt Olsson. Ingemar Gens, beteendeve-
tare, menar att flickor gynnas av att de generellt är skickligare p̊a att först̊a och anpassa sig
till lärarens önskem̊al. Enligt Gens är ”flickorna är följsammare, duktigare p̊a att formulera
sig och följer elegant lärarnas idé om hur en skolsituation ska se ut.”

I Thorndike (1963) undersöks lärares uppfattningar om elevers grad av kompetens och
ansträngning i matematik utifr̊an hypotesen om lärarbias. Studien omfattade 48 lärare och
300 elever. Resultatet visade att lärarnas uppfattningar generellt överensstämde med köns-
stereotypa uppfattningar om pojkar som mer kompetenta i matematik. Dessutom visade
studien att lärarnas bias var kopplat till deras föreställning om den allmänna fördelningen
av matematisk talang hos flickor och pojkar. Fynden visade sig emellertid endast gälla för
svag- och medelpresterande elever, inte för högpresterande elever. Slutsatsen är att elevens
prestationsniv̊a är avgörande för hur läraren projicerar sina könsstereotypa uppfattningar.

Most of the ”underachievers” in a mixed group are boys; more of the ”achievers” are
girls. Through some combination of industry, docility, and agreeableness girls manage
to make a more favorable impression on their teachers than boys do - a differential that
is not generally maintained on coldly impersonal standardized achievement tests.

(Thorndike, 1963, s. 18, citerad i Svensson, 1972, s. 34).
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4.2.4 Jämställdhetsdiskursen

Sveriges regering och riksdag har under senare decennier fört en uttalad jämställdhetspolitik.
I regeringens m̊al för svensk jämställdhetspolitik (Regeringen, 2017) formuleras följande sex
delm̊al:

� En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet
att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

� Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fr̊aga om
betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

� Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och
villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

� Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma
ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och f̊a omsorg p̊a lika villkor.

� Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en
god hälsa samt erbjudas v̊ard och omsorg p̊a lika villkor.

� Mäns v̊ald mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt
och möjlighet till kroppslig integritet.

Sven Dahl (2014) fick i uppdrag av regeringen att utreda och analysera fr̊agor om likvärdiga
villkor mellan män och kvinnor. Enligt resultatet av utredningen finns samhällsstrukturer
som fortfarande gynnar män. Dahl understryker dock att de könsnormer som begränsar
kvinnors livschanser även p̊averkar mäns livschanser negativt. Han tycker därför att det är
viktigt att mäns roller och villkor uppmärksammas i det jämställdhetspolitiska arbetet. Män
är överrepresenterade i samhällets topp, men de är samtidigt kraftigt överrepresenterade när
det gäller självmord, missbruk och kriminalitet. Dahl anser att förändrade mansnormer kan
möjliggöra förbättringar när det gäller de sv̊arigheter som kan drabba män. Det finns m̊anga
goda tecken p̊a en mer jämställd utveckling i samhället. Många män tar ett ansvar för till
exempel b̊ade förvärvsarbete och hem- och omsorgsarbete. Många kvinnor arbetar numera
inom traditionellt manliga omr̊aden. Men enligt Dahl g̊ar förändringarna för l̊angsamt. Han
menar att samhälleliga, ibland strukturella, insatser behövs inom flera omr̊aden, för att
snabba p̊a utvecklingen. Kvinnor har i huvudsak drivit jämställdhet som samhällsfr̊aga.
Många män har varit passiva, alternativt gjort motst̊and. Dahl (2014) anser att det är
hög tid att fler män tar ett större ansvar för ett jämställt samhälle. Han menar att det
fortfarande finns de som försvarar de traditionella strukturerna och som känner frustration
över att kvinnor tar större plats i samhället. Dahl konstaterar att även om jämställda normer
vinner kraft kommer hierarkierna inom gruppen män att kvarst̊a, och mäns maktpositioner
kommer fortsatt att vara starka, i Sverige liksom i andra länder.

I en forskningsöversikt av Ström (2011) granskas jämställdheten inom ett antal olika
samhällsomr̊aden. Med stöd i en omfattande mängd oberoende nationell och internationell
forskning drar Ström slutsatsen att Sverige är ett i huvudsak jämställt land och att s̊a
kallade ”dolda patriarkala strukturer” inte tycks existera. I de fall där det förekommer tydliga
avvikelser till kvinnors nackdel g̊ar det, enligt Ström, att hitta legitima förklaringar som
inte kan hänföras till diskriminering. Ström konstaterar att en 50/50-fördelning inom alla
omr̊aden p̊a intet sätt skulle gynna jämställdheten, utan tvärtom skulle leda till orättvisor.
Ström noterar dessutom att det finns ett betydande glapp mellan verklighetsbeskrivningarna
inom forskningen å ena sidan och svensk politik och jämställdhetsdebatt å andra sidan.

Inom karriäromr̊adet hänvisar Ström till forskning som visar p̊a ett antal naturliga,
icke-diskriminerande, faktorer som gör att män vinner förspr̊ang. I Annica Dahlströms bok
Könet sitter i hjärnan (2007) (citerad i Ström, 2011) framg̊ar att män jämfört med kvinnor
exempelvis är mer tävlingsinriktade, riskbenägna, bättre p̊a att fokusera sin uppmärksamhet
p̊a en sak i taget, s̊aväl som ”̈overlägsna” i abstrakt tänkande. I studien ”Women in power:
Sex differences in Swedish local elite networks” fr̊an Stockholms universitet (citerad i Ström,
2011) undersöktes under l̊ang tid företrädare för de politiska, ekonomiska och kulturella
toppskikten i fyra mellansvenska kommuner. Resultatet visade att kvinnorna hade samma
nätverksposition och status som män samtidigt som inga dolda könsmaktsstrukturer som
missgynnar kvinnor kunde hittas (Ström, 2011). Enligt en annan studie, av Stephen Ceci och
Wendy Williams vid Cornell University (”Women’s Choices, Not Discrimination, to Blame
for Mediocre Progress” citerad i Ström, 2011), är det tre faktorer som avgör varför kvinnors
akademiska karriärer skiljer sig fr̊an männens: kvinnor föredrar ofta yrken som leder till
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att de arbetar med människor istället för med saker, kvinnor väljer barn framför karriär i
den ålder som är som mest kritisk för att grundlägga en akademisk karriär, samt, bland de
personer som har en särskilt god fallenhet för matematik finns en övervikt av män.

Forskning kring löneskillnader mellan kvinnor och män visar, enligt Ström, inga tecken
p̊a lönediskriminering i Sverige. Av en 21-̊arig studie, av Eva Meyerson och Trond Petersen
(”Är kvinnor utsatta för lönediskriminering?”), framg̊ar att ”skillnaderna i lön mellan kvinnor
och män p̊a samma befattning och arbetsplats är mycket sm̊a. [...] V̊ara forskningsresultat
är helt i överensstämmelse med det m̊anga forskare redan anat: direkt lönediskriminering
är inte längre ett problem” (citerad i Ström, 2011). I den s̊a kallade Miljongranskningen
av JämO (2008) (citerad i Ström, 2011) analyserades löneläget för 1 miljon arbetstagare
inom arbetsmarknadens alla sektorer. Enligt rapporten upptäcktes ”osakliga löneskillnader”
i 0,7 procent av fallen, där en andel avs̊ag män som hade för l̊ag lön i relation till kvinnor
och en andel avs̊ag kvinnor som hade för l̊ag lön i relation till män (Ström, 2011). Ström
noterar emellertid att granskningen inte kunnat korrigera för alla tänkbara faktorer och att
det därför kan finnas legitima skäl bakom de f̊a fall av ”osakliga löneskillnader” som hittats.

Inom omr̊adet v̊ald i nära relationer hänvisar Ström till forskning som visar att kvinnor
lika ofta som män använder v̊ald mot sin partner. I en svensk studie av relationsv̊ald fr̊an
Högskolan i Gävle (2006) (citerad i Ström, 2011), med cirka 900 svenska studenter, framg̊ar
exempelvis att: kvinnor använder v̊ald mot sin partner i samma utsträckning som män,
dubbelt s̊a m̊anga kvinnor som män anger att de var först med att ta till v̊ald, samt, nästan
lika m̊anga män som kvinnor uppgav sig ha blivit skadade av sin partners v̊ald. I en artikel
med Klara Hradilova Selin fr̊an Brottsförebyggande R̊adet (”Kvinnors v̊ald mot män utreds”)
anges att kvinnor oftare än män använder tillhyggen vid v̊ald i nära relationer. Enligt Selin
(citerad i Ström, 2011) gäller att ”tre av fyra kvinnor som utövar v̊ald använder sig av n̊agot
att sl̊a med. För män är den siffran en av tre.”

Wernersson (2010) konstaterar att det under senare decennier har skett en förskjutning
av pojkars och flickors relativa skolprestationer, inte bara i Sverige utan i större delen av
världen. Förskjutningen har inneburit att flickorna har stärkt sina positioner inom ma-
tematik och naturvetenskapliga ämnen, omr̊aden som tidigare betraktades som pojkarnas
domäner. Alltsedan jämställdhet började diskuteras i skolan p̊a 1960- och 1970-talen har ett
starkt fokus lagts p̊a att försöka problematisera och motarbeta flickors svagare resultat inom
matematik och naturvetenskap. I en kunskapsöversikt konstaterar Wernersson följande:

Under åtminstone hela 80-talet har det nästan varit ett likhetstecken mellan ”jäm-
ställdhet i skolan” och ”flickor till naturvetenskap och teknik” (alternativt ”flickor till
industrin”). Detta är ingen nationell svensk företeelse, utan i hög grad en internationell
trend. Vid en litteratursökning . . . i databasen ERIC p̊a nyckelorden ”sex differences” i
kombination med ”secondary school” visade sig den stora majoriteten, 288 stycken (73
procent) av de 394 titlar som blev resultatet behandla olika aspekter av könsskillnader
i naturvetenskap (science) och/eller matematik. Ytterligare n̊agra tiotal behandlade
könsskillnader relaterade till undervisning om teknologi eller datorer. Detta kan jäm-
föras med att endast 17 studier behandlade spr̊ak och 6 självvärdering. (Wernersson
1991, s. 57)

Wernersson menar att detta ensidiga fokus p̊a flickors svaga resultat samtidigt kan ha f̊att
negativa konsekvenser för pojkarna. Enligt Wernersson har pojkarnas problemomr̊aden sna-
rare adresserats som generella utan specifik koppling till kön. N̊agot som kan ha medfört att
viktiga fr̊agor kring pojkars lärande har ignorerats.
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5 METOD

I detta avsnitt presenteras den metod som används i studien. I huvudsak kan studien delas
in i tv̊a delstudier: en enkätstudie med koppling till bedömning och betygssättning, samt en
kvantitativ dataanalys av registerdata för nationella provresultat och slutbetyg. Metodvalet
för enkätstudien presenteras närmare i kap. 5.1. Metodvalet för dataanalysen presenteras i
kap. 5.2. Resultaten fr̊an de b̊ada studierna redovisas i kap. 6.

5.1 Enkätstudien

Studiens första del utgörs av en webbaserad enkätstudie riktad mot gymnasielärare i mate-
matik. I varje webbaserad undersökning ing̊ar följande tre moment (Denscombe, 2016):

1. Design av fr̊ageformuläret

2. Distribution av fr̊ageformuläret, samt

3. Insamling av data.

Syftet med denna delstudie är att utröna eventuella skillnader i matematiklärares bedöm-
ningspraktiker och skapa en bild av bedömningens validitet och reliabilitet. Enkätstudien
best̊ar av sammanlagt 18 fr̊agor som rör bedömning och betygssättning i relation till na-
tionella provet, kön och lärarens autonomi. Skolor och matematiklärare i Sveriges samt-
liga län kontaktades. Enkätformuläret konstruerades i webbapplikationen eSurvey Creator
(www.esurveycreator.com) och skickades ut till skolor under v̊aren 2017 via elektronisk post.
Ett brev med rubriken Bedömning i matematik formulerades som förklarade inneh̊allet i
enkätundersökningen. I brevet tydliggjordes bland annat att endast matematiklärare p̊a
gymnasiet ska besvara enkäten.

För att erh̊alla kontaktinformation till skolor och lärare i rätt m̊algrupp användes platt-
formen Gymnasieguiden. I Sverige finns totalt runt 800 gymnasieskolor (Gymnasieguiden,
2017). Vidare finns uppskattningsvis8 3.000–5.000 matematiklärare i tjänst i svenska gym-
nasieskolor. För att täcka in lärare i Sveriges samtliga län föll valet p̊a en stratifierad urvals-
metod. P̊a Gymnasieguiden valdes först Län. I listan med skolor som därefter kommer fram
valdes 29 procent9 av skolorna ut för vidare kontakt (cirka 230 stycken). Utg̊angspunkten
var att kontakta skolornas matematiklärare direkt, men det var bara möjligt i undantags-
fall. Istället gick kontakten ofta via skolans administration eller ledning. Sammanlagt svarade
182 matematiklärare p̊a enkätundersökningen, vilket motsvarar omkring 10–20 procent av
alla matematiklärare som kan förväntas, att direkt eller indirekt, ha blivit exponerade för
enkätutskicket. Detta utgör i sin tur cirka 3–6 procent av hela landets verksamma gym-
nasielärare i matematik. En faktor som kan ha p̊averkat svarsfrekvensen negativt var att
enkäten skickades ut i omg̊angar under andra halvan av maj fram till början av juni d̊a
skolorna präglas av nationella prov, avslutningar och skönljudande students̊ang. En faktor
som p̊averkade svarsfrekvensen positivt var att p̊aminnelsebrev skickades ut i en eller tv̊a
omg̊angar med drygt en veckas mellanrum.

I enkätstudien ställdes sammanlagt 18 fr̊agor som rör bedömning och betygssättning i
relation till nationella provet, elevens kön och lärarens autonomi. Dessutom ställdes fr̊a-
gor kring lärarens eget kön, ålder, tjänsteort, skolform, programtillhörighet och undervisade
kurser. Detta för att upptäcka eventuella samband mellan svar och lärarkarakteristika. Fr̊a-
gor och svar genererade frekvensdata, som i denna studie, kunde grupperas p̊a omkring
4.000 olika sätt. Erh̊allen frekvensdata överfördes i en kontingenstabell där lärarkarakteri-
stika klassificerades kolumnvis och svarsalternativ klassificerades radvis. Endast fr̊agor där
svarsalternativen var ömsesidigt uteslutande fick ing̊a i analysen. Vidare testades rad- och
kolumnkriteriernas oberoende i ett multivariat χ2-test (Shaeffer & McClave, 1995). Enkät-
studien har typiskt använt fr̊agor med 3 svarsalternativ som har ställts mot en binär lärar-
karakteristika, t.ex. kön eller skolform. Detta har s̊alunda genererat tabeller av dimensionen
2×3, motsvarande 6 termer och (2–1)(3–1) = 2 frihetsgrader.

8 Enligt Skolverket (2017) finns totalt 35.000 lärare i tjänst i svenska gymnasieskolor. Matematik-kurserna
i gymnasieskolan utgör i genomsnitt cirka 10 procent av programmens poängplaner. Ett rimligt antagande
blir s̊alunda att matematiklärarna p̊a gymnasiet utgör minst 10 procent av det totala antalet gymnasielärare.
Eftersom matematiklärare ofta har flera ämnen kan en övre gräns sättas vid omkring 15 procent.

9Räknat uppifr̊an vart tredje respektive vart fjärde skola.
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Teststatistikan, i fallet χ2-test och kontingenstabell, beräknas enligt:

χ2 =
∑
ij

[
Xij − Ê (Xij)

]2
Ê (Xij)

. (1)

Variabeln Xij utgör det uppmätta frekvensen, p̊a rad i och kolumn j, i frekvens-tabellen, och

Ê (Xij) är den motsvarande estimerade frekvensen. För varje cell i tabellen beräknas en term.
Summan av termerna jämförs med det kritiska värdet, χ2

α. Om villkoret χ2 > χ2
α är uppfyllt

kan nollhypotesen om rad- och kolumnkriteriernas oberoende förkastas p̊a signifikansniv̊an
α. För ett χ2-test i det aktuella fallet gäller att maximalt 20 procent av de estimerade
frekvenserna f̊ar vara under 5, samt att alla frekvenser är minst 1 (Yates, Moore & McCabe,
1999).

I kap. 6 redovisas de intressantaste fynden fr̊an denna analys. I kap. 6 redovisas ocks̊a
resultatet av studiens tyngdpunkt, delanalys tv̊a. I följande avsnitt presenteras metoden
bakom analysen av nationella provresultat och slutbetyg.

5.2 Relationen mellan NP-resultat och slutbetyg

Studiens andra del utgörs av statistisk dataanalys av registerdata för nationella provresultat
och slutbetyg. Syftet med denna delstudie är att undersöka om det föreligger systematiska
avvikelser mellan flickors och pojkars slutbetyg i relation till deras resultat p̊a nationella
provet. Avvikelser har analyserats med avseende p̊a delkurs, skolform och län. Dessutom
har avvikelser undersökts för de tv̊a högsta betygen, A och B, i respektive delkurs. Utg̊angs-
punkten för analysen har varit data för nationella provresultat respektive slutbetyg som
erhölls fr̊an Statistiska centralbyr̊an i juni 2017. Den nationella provdatan omfattar samtliga
provresultat i delkurserna i gymnasiets matematikkurser mellan höstterminen 2011 och v̊ar-
terminen 2016, motsvarande cirka 734.200 provresultat. Slutbetygsdatan omfattar samtliga
slutbetyg i gymnasiets matematikkurser för åren 2014, 2015 och 2016, motsvarande cirka
599.900 slutbetyg. Orsaken till att datamaterialet för slutbetyg endast omfattar tre år, fr̊an
och med år 2014 till år 2016, är att den första årskullen, som tog gymnasieexamen enligt den
nya läroplanen (Gy2011), p̊abörjade sina gymnasiestudier år 2011 och tog gymnasieexamen
år 2014. Vidare tog årskull 2012 gymnasieexamen år 2015, och årskull 2013 tog gymnasieex-
amen år 2016. Data för år 2017 inkommer, enligt Statistiska centralbyr̊an, i december 2017.
Datamaterialet för nationella provresultat respektive slutbetyg är fördelad p̊a tv̊a textfiler
med 8 kolumner i varje, och 27.621 respektive 13.157 rader. Tabell [7] visar i detalj hur
datamaterialet är organiserat.

Tabell 7 – Organisation av data i filen inneh̊allande nationella provresultat.

År Termin Kön Län Skolform Kurs Betyg Antal

...

2011 HT 2 10 1 MATMAT01C C 24

2011 HT 2 10 1 MATMAT01C B 11

2011 HT 2 10 1 MATMAT01C A 7

2011 HT 2 10 1 MATMAT01C E 8

2011 HT 2 10 1 MATMAT01C D 12

2011 HT 2 10 1 MATMAT01C - ..

2011 HT 1 12 5 MATMAT01C E 105

2011 HT 1 12 5 MATMAT01C A 106

2011 HT 1 12 5 MATMAT01C B 111

2011 HT 1 12 5 MATMAT01C C 213

...

I tabellen svarar ”Kön”= 1 mot pojkar, ”Skolform”= 1 svarar mot kommunal skolverksamhet
och ”Skolform” = 5 svarar mot frist̊aende verksamhet.

För att göra datamaterialet brukbart för dataanalys konverterades filernas textbaserade
data till siffror enligt proceduren: ”Termin” → {1, 2}, ”Kurs” → {1, 2, . . . , 9} och ”Betyg”
→ {−1, 0, 1, . . . , 5}. Värdet ”Termin” = 1 svarar mot höstterminen. Värdet ”Kurs” = 1
svarar mot kursen Matematik 1a, ”Kurs” = 2 svarar mot kursen Matematik 1b, och s̊a
vidare, upp till ”Kurs” = 9 som svarar mot kursen Matematik 4. Vidare innebär ”Betyg”
= −1 att betygsunderlag har saknats vid betygssättning (”streck”), ”Betyg” = 0 innebär
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betyget F, och s̊a vidare, upp till ”Betyg” = 5 som innebär betyget A. Kolumn 8 svarar mot
antalet elever som uppfyller kriterierna i kolumn 1–7. I det valda utsnittet var det exempelvis
24 flickor som fick provbetyget C i Matematik 1c i kommunala skolor i Blekinge län under
höstterminen 2011.

5.2.1 Felanalys

I detta avsnitt redogörs för den felanalys som tillämpas i den den fortsatta databehandlingen.
Felanalysen baserar sig p̊a en rent slumpmässig felkälla och en tidsbetingad systematisk eller
slumpmässig felkälla.

En första källa till fel uppkommer ur vissa luckor i datamaterialet. Grupper större el-
ler lika med 5 elever st̊ar registrerade som ett värde i ”Antal”-kolumnen, medan grupper
mindre än 5 elever inte gör det. Dessa indikeras istället med ”..” i ”Antal”-kolumnen. Vid
första anblick kan detta antas vara ett marginellt problem eftersom 4 eller färre är ett li-
tet antal jämfört med exempelvis 213. Efter experiment med olika värden mellan 1 och 4
upptäcktes dock att detta hade betydande inverkan p̊a analysresultatet. Orsaken till detta
är att dessa ”sm̊agrupper” är relativt frekventa i datamaterialet. Valet föll därför p̊a en me-
tod som innebär att behandla sm̊agrupperna som en slumpvariabel, X, som antar värdena
X = {1, 2, 3, 4}. Vidare antogs (i brist p̊a annan information) slumpvariabeln X följa en
diskret likformig fördelning, enligt X ∼ U (1, 4). Generella diskreta likformiga fördelningar,
U (a, b), har väntevärde:

µX =
a+ b

2
,

och varians (Alm & Britton, 2011):

σ2
X =

(b− a+ 1)
2

+ 1

12
.

Insättning av a = 1 och b = 4 ger väntevärde och varians för slumpvariabeln X, nämligen
µX = 5/2 och σ2

X = 5/4. Ett centralt moment i analysen är att summera värden i ”Antal”-
kolumnen. Det innebär att slumpvariabeln X kommer att adderas n g̊anger, där n är antalet
rader, inom specificerade villkor (t.ex. ”Kön”= 2, ”Kurs”= 5 och ”Betyg” = 1), där ”..”
förekommer. Nästa steg blir därför att undersöka vad som händer när X adderas n g̊anger.
En känd statistisk sats, Centrala gränsvärdessatsen, (Shaeffer & McClave, 1995; Alm &
Britton, 2011) säger att:

n∑
i=1

X
c.g.s−→ N

(
nµX , nσ

2
X

)
.

Summan av n diskreta likformiga fördelningar konvergerar allts̊a mot en normalfördelning
med väntevärde nµX = 5n/2 och varians nσ2

X = 5n/4.
Genom att definiera:

σ2
R =

nσ2
X

N2
=

5n

4N2
, (2)

erh̊alls en variabel, σ2
R, som svarar mot den slumpmässiga variansen i den fortsatta analysen.

Heltalet N svarar mot en normeringsfaktor.
Ytterligare en sv̊arighet uppkommer till följd av hur datan för slutbetyg är organiserad.

Praxis är att samtliga kursbetyg inrapporteras till Skolverket och Statistiska centralbyr̊an
efter att eleven har tagit gymnasieexamen. Den information som d̊a kommer myndigheterna
till del är vilket år eleven tog gymnasieexamen, och vilka kurser eleven erh̊allit betyg i.
Däremot framg̊ar inte när kursbetygen sattes. En elev som exempelvis tog gymnasieexamen
år 2014 fr̊an NV-programmet erhöll troligen betyg i Matematik 1c hösten 2011 eller v̊aren
2012, men i betygsstatistiken är året för slutbetyg registrerat som år 2014. För att komma
till rätta med denna osäkerhet gjordes en analys utifr̊an ”bästa gissningar” för när elever
avslutade specifika matematikkurser. En betydande vägledning till detta ges av Skolverkets
statistikdatabas SIRIS, där det bland annat framg̊ar hur m̊anga som gör nationella provet
i en specifik kurs vid ett specifikt tillfälle. Felanalysen utfördes därefter enligt tv̊a olika
modeller:

1. Med hänsyn till datamaterialets årsvariation (Felmodell 1), och

2. Behandling av tidsperioden 2011–2016 som en enhetlig datamängd (Felmodell 2).
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Den första modellen gör analysen mindre begränsad av tidsperioden 2011–2016, och följakt-
ligen mer generell över tid, samtidigt som det leder till en kraftig ökning av felmarginalen.
Den andra modellen ger en adekvat felmarginal för specifikt perioden 2011–2016, men ger
samtidigt ingen information om årsvariationerna.
Den totala variansen, s2, beräknas i de tv̊a fallen enligt:

s2 = σ2
R +

{
s2
T 1)

0 2)
(3)

där s2
T svarar mot årsvariansen hos tidsmedelvärdet under perioden 2011 till 2016.

I Felmodell 2) används allts̊a s2 = σ2
R + 0. Resultatet av denna felanalys återfinns i

Resultat (kap. 6.2) och i Appendix C (kap. 9.3).

5.2.2 Jämförelse av medelresultat

Som en första ansats till att jämföra flickors och pojkars slutbetyg i relation till resultatet
p̊a nationella provet föll valet p̊a en jämförande analys av medelvärden. Allmänt definieras
medelvärdet av en slumpvariabel enligt:

X̄ =
∑
i

PiXi.

I detta fall motsvarar Pi = ai n̊agon andel som varierar slumpmässigt, och Xi = xi motsvarar
betygsniv̊aernas (F till A) numeriska representation, det vill säga:

x = {0, 10, 12.5, 15, 17.5, 20} .

Variansen av medelvärdet, X̄, (som i sig är en slumpvariabel) kan d̊a beräknas enligt (Shaef-
fer & McClave, 1995; Alm & Britton, 2011):

Var
[
X̄
]

=

6∑
i=1

Var [PiXi] =

6∑
i=1

x2
iVar [ai] .

För att relatera slutbetyg till resultatet p̊a nationella provet definieras den könsspecifika
medelvärdesdifferensen, mk, enligt:

mk =

6∑
i=1

[
aSBk (i)− aNPk (i)

]
xi, (4)

där index k = {flicka,pojke}, och där a
SB/NP
k (i) motsvarar andelen elever (flickor eller

pojkar) som erh̊aller betyg, i, i slutbetyg respektive som resultat p̊a nationella provet. Av
intresse för analysen är att undersöka differensen, ∆m = mf−mp, mellan pojkars och flickors
avvikelse mellan betygsmedelvärdet och medelvärdet av resultatet p̊a nationella provet. Ett
positivt värde tolkas som att flickors medelbetyg avviker mer (i positiv riktning) än pojkars
fr̊an resultatet p̊a nationella provet. Ett negativt värde tolkas som att pojkars medelbetyg
avviker mer än flickors fr̊an resultatet p̊a nationella provet.
Variansen av parametern, ∆m, beräknas enligt:

Var [∆m] =

6∑
i=1

∑
k=f,p

x2
i

{
Var

[
aSBk (i)

]
+ Var

[
aNPk (i)

]
−O(Cov [a..., a

.

..])
}
, (5)

där Var [a...] = s2, där s erh̊alls fr̊an samband (3), och där ordotermen, O(Cov [a..., a
.
..]) ≥ 0,

är proportionell mot kovariansen mellan variablerna a.... Av vissa tekniska skäl (som beror
p̊a begränsningar i datamaterialet) sätts denna term till noll i den fortsatta analysen. Detta
resulterar i en approximation som kommer att överskatta variansen.
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5.2.3 Metod IIa (∆)

Tiden är nu inne för att definiera Metod IIa. Fördelen med denna parameter (jämfört med
medelvärdesbetraktelsen) är att den har kapacitet att jämföra avvikelser som funktion av
betygsniv̊a. Utifr̊an tillgängligt datamaterial gjordes valet att utg̊a ifr̊an andelen elever, aSB ,
som erh̊aller ett visst slutbetyg och jämföra detta med andelen elever, aNB , som erh̊aller
samma betyg p̊a nationella provet. Som en första ansats valdes att studera differensen, d,
mellan andelarna, a, för flickor respektive pojkar. Den generella definitionen för andelsdiffe-
rensen för respektive kön p̊a betygsniv̊a i blir s̊alunda:

dk (i) = aSBk (i)− aNPk (i)

där återigen index k = {flicka,pojke}, där exempelvis i = {0, 1, 2, 3, 4, 5}, och där andels-
differensen, dk, allts̊a är en könsspecifik parameter. Parametern i är ocks̊a möjlig att grup-
pera i delmängder, exempelvis iF = {0} och iE≤ = {1, 2, 3, 4, 5}, eller i≤D = {0, 1, 2} och
iC≤ = {3, 4, 5}.

För att undersöka eventuella skillnader mellan könen, med avseende p̊a slutbetyg i rela-
tion till resultat p̊a nationella provet, definieras en slutlig parameter, ∆, enligt:

∆ (i) = df (i)− dp (i) , (6)

för vilken gäller att:∑
∀i

∆ (i) =
∑
∀i

[df (i)− dp (i)]

=
∑
∀i

[
aSBf (i)− aNPf (i) + aNPp (i)− aSBp (i)

]
= 1− 1 + 1− 1 = 0.

Variansen, s2
∆, beräknas enligt:

s2
∆ (i) = Var [∆ (i)] =

∑
k=f,p

Var [dk (i)]

=
∑
k=f,p

{
Var

[
aSBk (i)

]
+ Var

[
aNBk (i)

]
−O(Cov [a..., a

.

..])
}
, (7)

där Var [a] = s2, där s erh̊alls fr̊an samband (3). Återigen skattas variansen genom att sätta
O(Cov [a..., a

.

..]) = 0 (se avsnitt 5.2.2).
Om kvoten av parametern, ∆, och dess standardavvikelse, s∆, är tillräckligt stor för en

eller flera betygsniv̊aer, i, innebär det att variabeln, ∆, är signifikant större än noll, vilket i
sin tur signalerar att flickors slutbetyg relativt resultatet p̊a nationella provet är systematiskt
högre än pojkars dito (Shaeffer & McClave, 1995; Alm & Britton, 2011). Detta undersöks
formellt genom att ställa upp den ensidiga hypotesen:{

H0 : ∆ ≤ 0

Ha : ∆ > 0

och beräkna teststatistikan:

T∆ =
∆− 0

s∆
∼ N (0, 1) .

där det gäller att parametern, ∆, under nollhypotesen är normalfördelad. Ett T∆ ≥ 2 är
tillräckligt för att förkasta nollhypotesen, ∆ ≤ 0, p̊a en tillfredsställande signifikansniv̊a
(α = 0.05).

1 (7)
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5.2.4 Metod IIb (Q)

I syfte att göra analysen mer generell och öka resultatets reliabilitet analyserades datama-
terialet ocks̊a utifr̊an en andra jämförelseparameter, benämnd Metod IIb.

En svaghet i en parameter som utg̊ar fr̊an aritmetisk subtraktion är att den returnerar
ett absolut värde som inte tar hänsyn till andelarnas förh̊allanden i relativa termer. Detta
är särskilt problematiskt om andelarna är mycket sm̊a (vilket är fallet för högre betygsni-
v̊aer). Av intresse är därför att undersöka utfallet om hänsyn tas till andelarnas relativa
storleksförh̊allanden. S̊alunda definieras:

qk (i) =
aSBk (i)

aNPk (i)
,

där återigen index k = {flicka,pojke} och där exempelvis i = {0, 1, 2, 3, 4, 5}.
Flickors och pojkars resultat kopplas samman genom definition av parametern, Q (i),

enligt följande:

Q (i) = log
qf (i)

qp (i)
. (8)

Genom att logaritmera kvoten, qf/qp, erh̊alls en parameter som befinner sig mellan accep-
tabla gränser även d̊a kvoten är stor eller liten. Detta är viktigt för att minska risken för att
enstaka extrema värden blir dominerande i analysen.

N̊agra centrala egenskaper för parametern Q (i) ges av:
Q (i) > 0, d̊a qf (i) > qp (i)

Q (i) = 0, d̊a qf (i) = qp (i)

Q (i) < 0, d̊a qf (i) < qp (i)

Variansen för parametern, Q (i), kan bestämmas utifr̊an den approximativa felfortplant-
ningsformeln (Shaeffer & McClave, 1995; Alm & Britton, 2011):

Var [f (X)] ≈ [f ′ (E (X))]
2

Var (X) ,

där X är en slumpvariabel med väntevärde E [X], och f (X) är n̊agon funktion med kon-
tinuerlig derivata. I fallet d̊a f (x) = log x, implicerar felfortplantningsformeln följande ap-
proximativa uttryck för variansen:

Var [Q (i)] ≈ (log e)
2 ·
∑
k=f,p

{
Var

[
aSBk (i)

][
µSBk (i)

]2 +
Var

[
aNBk (i)

][
µNBk (i)

]2 −O(Cov [a..., a
.
..])

}
, (9)

där återigen O(Cov [a..., a
.
..]) sätts till noll (se avsnitt 5.2.2). Av intresse är att undersöka om

Q är signifikant större än noll. Detta görs genom att, liksom tidigare, ställa upp den ensidiga
hypotesen: {

H0 : Q ≤ 0

Ha : Q > 0

och beräkna teststatistikan:

TQ =
Q− 0

sQ
∼ N (0, 1) [approx.],

där sQ =
√

Var [Q (i)], och där parametern, Q, under nollhypotesen är approximativt nor-
malfördelad10. Ett TQ ≥ 2 är tillräckligt för att förkasta nollhypotesen, H0 : Q ≤ 0, p̊a en
tillfredsställande signifikansniv̊a (α = 0.05).

10Att parametern, Q, under nollhypotesen är approximativt normalfördelad är ingalunda självklart. För
att undersöka detta gjordes en slumptalsanalys av Q i relation till slumpvariablerna a... under antagandena:

a... ∼ N
(
µa, σ2

a

)
och E

[
a.f

]
= E

[
a.p
]
.
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5.2.5 Korrelationsanalys

Utöver de tre analysmetoder som har presenterats hittills görs ocks̊a en korrelationsanalys.
Syftet med detta är att mer direkt kartlägga och åsk̊adliggöra samvariationen mellan prov-
resultat och slutbetyg för flickor och pojkar. Modellen som används för detta är enkel linjär
regression med hjälp av minsta-kvadrat-anpassning.

Den teoretiska regressionslinjen, L = L (α, β), bestäms av parametrarnaα och β, vilka i
sin tur erh̊alls genom att söka minimum till parametern M :

M (α, β) =

6∑
i=0

[yk (i)− y∗k (i)]
2

=

6∑
i=0

[yk (i)− (α+ βxk (i))]
2
,

där xk (i) och yk (i) definieras enligt:{
xk (i) = aNPk (i)

yk (i) = aSBk (i) , i = {0, 1, 2, 3, 4, 5} .

Genom att lösa ekvationssystemet, ∂M/∂α = 0 och ∂M/∂β = 0, erh̊alls:

{
α∗ = yk − β∗ · xk
β∗ = Sxy/Sxx

, där


Sxy =

6∑
i=0

[xk (i)− xk] [yk (i)− yk]

Sxx =
6∑
i=0

[xk (i)− xk]
2
.

Parametrarna, α∗ och β∗, svarar s̊alunda mot den regressionslinje som ger minsta-kvadrat-
skattningen till datamaterialet. Innebörden av parametrarna klargörs i Resultat (kap. 6.2.1.4).

Förklaringsgraden, R2, som anger hur stor del av variansen hos yk som förklaras av xk,
definieras genom uttrycket:

R2 = 1−

6∑
i=0

[yk (i)− ŷk (i)]
2

6∑
i=0

[yk (i)− yk]
2

, 0 ≤ R2 ≤ 1.

Om nationella provet tillmäts stor vikt vid betygssättningen kan man s̊aledes förvänta sig
att förklaringsgraden, R2 ∼ 1.

5.3 Forskningsetisk diskussion

Mot bakgrund av studiens enkätundersökning berörs i detta avsnitt kort n̊agra aspekter
kring forskningsetik. Utg̊angspunkten är de fyra allmänna huvudkrav som Vetenskapsr̊adet
(2011) angett som vägledande i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning:

� Informationskravet : Försökspersonen ska vara informerad om undersökningens syfte
s̊aväl som att deltagandet är frivilligt.

� Samtyckeskravet : Försökspersonen själv bestämmer över sin medverkan.

� Konfidentialitetskravet : Personliga uppgifter om försökspersonerna bibeh̊alls otillgäng-
liga for utomst̊aende.

� Nyttjandekravet : Insamlade uppgifter om försökspersonerna bör endast användas för
forskningsändam̊al.

I enlighet med det första kravet skickades ett informationsbrev till respondenterna med in-
formation om studiens inneh̊all. En avvägning gjordes mellan alltför detaljerad information
om syftet och behovet av ett stort och representativt urval. Detta p̊a grund av att fullständig
transparens kring fr̊agornas karaktär misstänktes kunna ha menlig inverkan p̊a svarsfrekven-
sen11. Ang̊aende samtyckeskravet bör det tydligt ha framg̊att att deltagandet var frivilligt
eftersom undersökningen var anonym och besvarades via internet. De lärare som valde att
delta i undersökningen gav sitt indirekta samtyckte genom att klicka p̊a länken. Att respon-
denterna genom hela undersökningen förblivit anonyma och att deras svar endast kommer
att användas i denna studie gör att s̊aväl konfidentialitetskravet som nyttjandekravet kan
anses vara uppfyllda.

11Se t.ex. Milgram- (Yale University, 1963) och Stanfordexperimentet (Stanford University, 1971).
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6 RESULTAT

I detta kapitel redovisas de resultat som erh̊allits i studiens tv̊a delstudier: enkätstudien och
den kvantitativa studien av nationella provdata och slutbetygsdata. I avsnitt 6.1 redovisas
ett urval av de intressantaste fynden fr̊an enkätundersökningen. Här redovisas exempelvis
skillnader i bedömningssyn mellan manliga och kvinnliga lärare, yngre och äldre lärare samt
lärare inom yrkesprogram och naturvetenskapliga program. I kap. 6.2 redovisas resultaten
fr̊an en analys av pojkars och flickors slutbetyg i relation till nationella provresultat. Analysen
omfattar jämförelser mellan flickor och pojkar avseende kurs, län och skolform. Analysen
undersöker ocks̊a hur könsskillnaderna varierar med betygsniv̊a.

6.1 Enkätstudien

Enkätstudien riktades mot gymnasielärare i matematik. Syftet med studien var att klarläg-
ga eventuella skillnader i matematiklärares bedömningspraktiker. Undersökningen bestod
av sammanlagt 18 fr̊agor som rörde bedömning och betygssättning i relation till nationella
provet, kön och lärarens autonomi. Skolor och matematiklärare i Sveriges samtliga län kon-
taktades under v̊aren 2017 via elektronisk post. Sammanlagt svarade 182 matematiklärare
p̊a enkätundersökningen, vilket motsvarar omkring 5 procent av landets verksamma gymna-
sielärare i matematik. I detta avsnitt presenteras n̊agra av de intressantare fynden i tabell-
och diagramform filtrerat p̊a lärarens kön, ålder, program samt skolform. Dessutom redovisas
till varje fr̊aga resultaten av det χ2-test som testar kolumnkategoriernas oberoende.

6.1.1 Övergripande statistik

De inledande fr̊agorna i undersökningen rörde allmänna fr̊agor om lärarens kön, ålder, un-
dervisade kurser och program samt inom vilken skolform läraren var verksam. En samman-
fattning av resultaten redovisas i Tabell [8].

Tabell 8 – Fördelning av matematiklärare inom skolan.

Kurs
M. K. Av tot.

Progr.
M. K. Av tot.

Skolf.
M. K. Av tot.

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

Ma 1a 53 47 48 NP 71 29 30 Kom. 58 42 66

Ma 1b 52 48 40 TP 66 34 26 Frist. 55 45 34

Ma 1c 66 34 28 SP 53 47 29 Totalt 57 43 100

Ma 2a 54 46 23 EP 71 29 9

Ma 2b 54 46 41 YP 51 49 41

Ma 2c 67 33 30 Annat 47 53 26

Ma 3b 53 47 27 Totalt 57 43 -

Ma 3c 73 27 31

Ma 4 67 33 32

Ma 5 73 27 22

Totalt 57 43 -

Sammantaget är manliga matematiklärare i klar majoritet av de tillfr̊agade lärarna. Köns-
fördelningen är jämnast i de tidiga matematikkurserna för att bli alltmer ojämn i de högre
kurserna. Av undervisande lärare i Matematik 5 är cirka en fjärdedel kvinna. Av de tillfr̊a-
gade lärarna undervisar den största andelen i Matematik 1a, följt av Matematik 2b och 1b.
Av tillfr̊agade lärare undervisar 22 procent i Matematik 5. Vanligaste programtillhörighet
är yrkesprogram, följt av naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt program. Av respon-
denterna var 41 procent verksamma inom n̊agot yrkesprogram, 30 procent inom naturve-
tenskapligt program och 29 procent inom samhällsvetenskapligt program. Av undervisande
lärare p̊a naturvetenskapligt program är 71 procent män och 29 procent kvinnor. P̊a sam-
hällsvetenskapligt program är motsvarande siffror 53 respektive 47 procent. Av lärarna var
66 procent verksamma inom kommunal skola och 34 procent verksamma inom frist̊aende
verksamhet. Kvinnliga lärare var i förh̊allande till totalen n̊agot överrepresenterade inom
frist̊aende verksamhet, medan manliga lärare var n̊agot överrepresenterade inom kommunal
verksamhet.
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Figur 7 – Åldersfördelning för lärare inom kommunala (vänster) respektive frist̊aende skolor (höger).

Medel̊aldern respektive median̊aldern hos respondenterna var 45,4 år respektive 43 år. För
lärare verksamma inom kommunal skola var medel̊aldern 47,4 år, medan medel̊aldern för
lärare verksamma inom frist̊aende verksamhet var 41,6 år. Åldersfördelningen antyder att
lärare i åldern 55 till 65 år är vanligare inom kommunal verksamhet, medan yngre lärare
under 30 år tycks vara vanligare inom frist̊aende verksamhet. Skillnaden mellan lärarnas
medel̊alder i de tv̊a skolformerna är dock inte statistiskt signifikant.

6.1.2 Fr̊aga 7

Enkätundersökningens fr̊aga 7–11 rörde lärarnas uppfattning om relationen mellan nationella
provet och betygssättning. I fr̊aga 7 ställdes fr̊agan: Hur kan resultatet p̊a nationella provet
p̊averka elevens slutbetyg? Fr̊agan besvarades med n̊agot av fyra alternativ:

� Bara sänka,

� S̊aväl höja som sänka,

� Varken höja eller sänka, eller

� Bara höja.

Lärarnas svar filtrerades p̊a kön, skolform, programtillhörighet (NP eller YP) och ålder
(under eller lika med 60 år, eller över 60 år). Resultatet framg̊ar i Figur [8].

Figur 8 – Hur kan resultatet p̊a nationella provet p̊averka elevens slutbetyg?

40



Med ungefärliga felmarginaler enligt:

Tabell 9 – Skattat 95-procentigt k.i. per andel.

Andel [%] 10 20 30 40 50

Felmarg. [%] 4.3 5.7 6.5 7.0 7.1

Gemensamt för samtliga lärarkategorier är att en dominerande andel av lärarna anser att
nationella provet kan p̊averka slutbetyget positivt s̊aväl som negativt. Av samtliga lärare är
drygt 75 procent av denna uppfattning, n̊agot som gäller oavsett lärarens kön eller ålder.
Betydande skillnader kan däremot ses mellan lärare som är verksamma inom naturveten-
skapliga programmet respektive yrkesprogram. Cirka 85 procent av lärarna verksamma inom
naturvetenskapliga programmet är av uppfattningen att nationella provet kan p̊averka slut-
betyget i b̊ada riktningar, medan 65 procent av lärarna inom yrkesprogram är av samma
uppfattning. Det g̊ar ocks̊a att notera en viss skillnad i uppfattning (ej statistiskt säkerställd)
mellan lärare inom kommunala och frist̊aende skolor. Uppfattningen att nationella provet
endast kan höja slutbetyget delas av cirka 19 procent av samtliga lärare, manliga s̊aväl som
kvinnliga lärare. Av lärare över 60 år anser emellertid under 10 procent att nationella provet
endast kan höja slutbetyget medan 20 procent av lärarna under 60 år anser samma sak. Ett
liknande mönster kan ses bland lärare inom naturvetenskapligt program respektive yrkespro-
gram, drygt 10 procent av lärarna p̊a naturvetenskapliga programmet anser att nationella
provet endast kan höja slutbetyget, medan motsvarande siffra för lärare p̊a yrkesprogram är
omkring 26 procent. Skillnaden är ocks̊a synbar för lärare inom kommunala respektive fri-
st̊aende skolor. Inom kommunal verksamhet anser drygt 15 procent av lärarna att nationella
provet endast kan höja slutbetyget, medan motsvarande siffra inom frist̊aende verksamhet är
cirka 10 procentenheter högre. Ingen av lärarna ans̊ag att nationella provet bara kan sänka
elevens slutbetyg.

Tabell 10 – χ2-test. Hur kan resultatet p̊a nationella provet p̊averka elevens slutbetyg?

Svarsalternativ Man Kvinna Komm. Frist. NP YP ≤60 60<

Höja och sänka 78 (76) 56 (58) 91 (87) 43 (47) 46 (40) 47 (53) 116 (116) 16 (16)

Varken eller 3 (5) 6 (4) 6 (6) 3 (3) 2 (3) 6 (5) 6 (8) 3 (1)

Bara höja 19 (19) 15 (15) 18 (22) 16 (12) 6 (11) 19 (14) 32 (30) 2 (4)

Summa 100 77 115 62 54 72 154 21

Statistik
χ2 = 2.13 χ2 = 2.69 χ2 = 6.33 χ2 = 5.09

p = 3.4× 10−1 p = 2.6× 10−1 p = 4.2× 10−2 p = 7.8× 10−2

Testet visar en statistiskt signifikant (α = 0.05) skillnad i uppfattning, rörande nationella
provets p̊averkan p̊a slutbetyget, mellan lärare inom naturvetenskapligt program respektive
yrkesprogram. Skillnaden mellan lärare i olika ålderskategorier är signifikant p̊a den lägre
niv̊an (α = 0.10). Skillnaden i uppfattning mellan kvinnliga och manliga lärare respektive
lärare inom kommunal och frist̊aende verksamhet är inte statistiskt signifikant p̊a n̊agon
rimlig niv̊a.

6.1.3 Fr̊aga 8

I enkätundersökningens fr̊aga 8 ställdes fr̊agan: Vilken betydelse har resultatet p̊a nationella
provet vid betygssättning? Fr̊agan besvarades med n̊agot av tre alternativ:

� Liten,

� Varken stor eller liten, eller

� Stor.

Lärarnas svar filtrerades återigen p̊a kön, skolform, programtillhörighet och ålder. Resultatet
framg̊ar i Figur [9].

Gemensamt för samtliga lärarkategorier är att en mycket liten andel anser att nationella
provet har liten betydelse vid betygssättning. Av lärare över 60 år anser knappt 5 procent
(1 person) att nationella provet har liten betydelse, medan kvinnliga lärare inte i n̊agot fall
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Figur 9 – Vilken betydelse har resultatet p̊a nationella provet vid betygssättning?

är av denna uppfattning. Avsevärda skillnader kan däremot noteras mellan flera lärarkatego-
rier avseende andelen som anser att nationella provet har stor betydelse vid betygssättning.
Av kvinnliga lärare anser knappt 21 procent att nationella provet har stor betydelse vid
betygssättning. Av manliga lärare är motsvarande andel 34 procent, en skillnad p̊a 13 pro-
centenheter. Än större skillnader kan noteras mellan lärare inom naturvetenskapligt program
och yrkesprogram. Inom yrkesprogram är 17 procent av uppfattningen att nationella provet
har stor betydelse vid betygssättning. Av lärarna inom naturvetenskapligt program är en
över dubbelt s̊a stor andel av samma uppfattning. Det motsvarar en skillnad p̊a 26 procen-
tenheter.

Tabell 11 – χ2-test. Vilken betydelse har resultatet p̊a nationella provet vid betygssättning?

Svarsalternativ Man Kvinna Komm. Frist. NP YP ≤60 60<

’Liten’ eller
66 (72) 61 (55) 79 (83) 48 (44) 31 (39) 60 (52) 114 (111) 12 (15)

’Varken eller’

Stor 34 (28) 16 (22) 36 (32) 14 (18) 23 (15) 12 (20) 40 (43) 9 (6)

Summa 100 77 115 62 54 72 154 21

Statistik
χ2 = 3.75 χ2 = 1.51 χ2 = 10.34 χ2 = 2.61

p = 5.3× 10−2 p = 2.2× 10−1 p = 1.3× 10−3 p = 1.1× 10−1

Eftersom frekvenserna för svarsalternativet ”Liten” är mycket l̊aga har dessa slagits samman
med frekvenserna för svarsalternativet ”Varken eller”. Testet visar en statistiskt signifikant
(α = 0.01) skillnad i uppfattning, rörande nationella provets betydelse vid betygssättning,
mellan lärare inom naturvetenskapligt program respektive yrkesprogram. Testet visar ocks̊a
en statistiskt signifikant (α = 0.10) skillnad i uppfattning mellan manliga och kvinnliga
lärare. Skillnaden i uppfattning mellan lärare i olika åldersgrupper respektive lärare inom
olika skolformer är inte statistiskt signifikant p̊a n̊agon rimlig niv̊a.

6.1.4 Fr̊aga 11

Fr̊aga 11 handlade om lärarens praxis rörande ytterligare bedömningstillfällen efter nationel-
la provet. Fr̊agan löd: Eleven erbjuds fler chanser att visa kunskaper efter nationella provet?
Fr̊agan besvarades med n̊agot av tre alternativ:

� Aldrig,

� Ibland, eller

� Alltid.

Lärarnas svar filtrerades ånyo p̊a kön, skolform, program och ålder. Resultatet framg̊ar i
Figur [10].
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Figur 10 – Eleven erbjuds fler chanser att visa kunskaper efter nationella provet?

I samtliga lärarkategorier anser en majoritet att det ibland är befogat att erbjuda eleven
ytterligare bedömningstillfällen efter nationella provet. I genomsnitt är cirka 70 procent av
lärarna av denna uppfattning. Andelen lärare som aldrig erbjuder eleverna ytterligare be-
dömningstillfällen varierar däremot kraftigt mellan olika kategorier. Särskilt iögonfallande
är skillnaden i uppfattning inom kommunala och frist̊aende skolor samt inom naturveten-
skapligt program och yrkesprogram. Inom kommunal verksamhet är det nära 10 g̊anger s̊a
stor andel av lärarna som aldrig erbjuder ytterligare bedömningstillfällen jämfört med mot-
svarande andel inom frist̊aende verksamhet. Andelen lärare med denna uppfattning är inom
kommunal skola 15 procent, jämfört med knappt 2 procent (1 person) inom frist̊aende skolor.

Den lärarkategori som i högst grad aldrig erbjuder ytterligare bedömningstillfällen är
lärare inom naturvetenskapligt program. Denna andel uppg̊ar till 22 procent. Motsvarande
andel inom yrkesprogram är drygt 1 procent (1 person). En obetydlig skillnad finns mellan
andelen manliga och kvinnliga lärare som aldrig erbjuder sina elever ytterligare bedöm-
ningstillfällen. Däremot är skillnaden större avseende andelen som alltid gör det. Andelen
manliga lärare som alltid erbjuder fler bedömningstillfällen är knappt 20 procent, medan
motsvarande andel för kvinnliga lärare är cirka 30 procent. Ungefär samma skillnad kan no-
teras mellan lärare inom kommunala respektive frist̊aende skolor. Uppfattningen att alltid
erbjuda eleverna ytterligare bedömningstillfällen delas av 13 procent av lärarna p̊a natur-
vetenskapligt program. P̊a yrkesprogram är 35 procent av lärarna av samma uppfattning.
Lärare i åldersgruppen över 60 år uppvisar störst spridning i sina uppfattningar. Omkring 20
procent i denna kategori erbjuder aldrig eleven ytterligare bedömningstillfällen, 45 procent
erbjuder det ibland, medan 35 procent alltid gör det. Resultaten sammanfattas i Figur [10].

Tabell 12 – χ2-test. Eleven erbjuds fler chanser att visa kunskaper efter nationella provet?

Svarsalternativ Man Kvinna Komm. Frist. NP YP ≤60 60<

Aldrig 11 (10) 7 (8) 17 (12) 1 (6) 12 (6) 1 (7) 14 (16) 4 (2)

Ibland 69 (66) 48 (51) 74 (76) 43 (41) 35 (35) 46 (46) 108 (104) 9 (13)

Alltid 19 (23) 22 (18) 23 (27) 18 (14) 7 (14) 25 (18) 34 (36) 7 (5)

Summa 99 77 114 62 54 72 156 20

Statistik
χ2 = 2.18 χ2 = 8.42 χ2 = 18.73 χ2 = 5.00

p = 3.4× 10−1 p = 1.5× 10−2 p = 8.6× 10−5 p = 8.2× 10−2

Testet visar en statistiskt signifikant (α = 0.0001) skillnad i uppfattning mellan lärare in-
om naturvetenskapligt program respektive yrkesprogram. Testet visar ocks̊a en statistiskt
signifikant (α = 0.05) skillnad i uppfattning mellan lärare inom kommunal och frist̊aende
verksamhet. Skillnaden i uppfattning mellan lärare i olika ålder är statistiskt signifikant p̊a
den lägre niv̊an (α = 0.1). Skillnaden i uppfattning mellan manliga och kvinnliga lärare
rörande synen p̊a ytterligare bedömningstillfällen är inte statistiskt signifikant.
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6.1.5 Fr̊aga 15 till 17

Studiens fr̊aga 15 till 17 berörde lärarens syn p̊a sina möjligheter till autonom bedömning,
det vill säga huruvida läraren ans̊ag att de kunde sätta betyg utan att andra eller tredje
part blandar sig i. I fr̊aga 15 besvarade läraren om det händer att hon/han utsätts för
p̊atryckningar vid betygssättning, och i s̊a fall av vem. Fr̊agan löd: Det händer att jag utsätts
för p̊atryckningar att sätta ett högre slutbetyg? Om p̊atryckningar, enligt läraren, förekommer
uppskattade läraren i fr̊aga 16 omfattningen av dessa. Fr̊agan löd: Hur ofta bedömer du att
det sker? I fr̊aga 17 ombads läraren att uppskatta i hur stor andel av fallen av p̊atryckningar
som dessa resulterade i högre slutbetyg. Fr̊agan löd: I ungefär hur stor andel av fallen ger
du efter för p̊atryckningar och sätter ett högre slutbetyg? I Tabell [13] framg̊ar resultatet av
respondenternas svar.

Resultatet visar att 63 procent av respondenterna n̊agon g̊ang utsatts för p̊atryckningar
för att sätta högre betyg. Enligt lärarna utgjordes de vanligaste p̊atryckarna av elever och
föräldrar. I en inte obetydlig andel av fallen utövade, enligt lärarna, ocks̊a rektor eller skol-
ledning p̊atryckningar för att höja betyget. Intressant nog finns en viss överrepresentation för
p̊atryckningar inom frist̊aende verksamhet, där 66 procent säger sig ha blivit utsatta, jämfört
med knappt 62 procent inom kommunal verksamhet (skillnaden ej statistiskt säkerställd).

Tabell 13 – Resultat av fr̊aga 15 och 16.

P̊atryckningar för högre slutbetyg? [%] Hur ofta sker det p̊atryckningar? [%]

Ja, fr̊an elever 55 En g̊ang per läs̊ar 42

Ja, fr̊an föräldrar 29 En g̊ang per termin 40

Ja, fr̊an rektor/skolledning 9 Flera g̊anger per termin 17

Nej, det har aldrig hänt 37 M̊anga g̊anger per termin 1

Annan 2 I nästan varje fall 0

Figur [11] visar resultatet av fr̊aga 17, fördelat p̊a manliga och kvinnliga lärare. Resultatet
visar att manliga lärare skattar sin benägenhet att ge efter för p̊atryckningar som betydligt
högre än kvinnliga lärare. I medeltal anser manliga lärare att de ger efter för p̊atryckningar i
6 procent av fallen, medan kvinnliga lärare i medeltal anser att de ger efter för p̊atryckningar
i 2 procent av fallen. Medelvärdesskillnaden mellan könen är statistiskt signifikant p̊a niv̊an
α = 0.001. Medianvärdet är noll för b̊ade manliga och kvinnliga lärare.

Figur 11 – Skattad andel fall där manliga respektive kvinnliga lärare l̊ater sig p̊averkas av p̊atryck-
ningar vid betygssättning.

Viktigt att notera är att resultatet visar självskattning och därför inte nödvändigtvis säger
n̊agot om hur ofta kvinnliga och manliga lärare i verkligheten ger efter för p̊atryckningar.

Flera lärare nämner att de, förutom av elever och föräldrar, även utsatts för p̊atryck-
ningar av rektorer och skolchefer, samt av andra kollegor (bland annat elevens mentor). En
lärare uttrycker det s̊ahär: ”Skolchefen. Jag har ifr̊agasatts för att jag satt för l̊aga betyg i
förh̊allande til NP. Det var inte snyggt i statistiken!” Ytterligare en lärare nämner att han
utsatts för p̊atryckningar av BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin). I Appendix D (kap. 9.4)
följer ett urval av övriga kommentarer fr̊an studiens deltagare.
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6.2 Analys av slutbetyg i relation till nationella provet

I detta avsnitt redovisas resultaten fr̊an en dataanalys av flickors och pojkars slutbetyg i
relation till resultatet p̊a nationella provet. Analysen omfattar jämförelser mellan flickors och
pojkars resultat kursvis, länsvis (kap. 9.3) och per skolform (kap. 9.3). Analysen undersöker
ocks̊a hur könsskillnaderna varierar med betygsniv̊a. I varje avsnitt görs analys utifr̊an de fyra
olika analysmetoder som presenterades i kap. 5.2, Jämförelse av medelresultat, Metod IIa och
Metod IIb, samt Korrelationssanalys. Analysen baserar sig p̊a registerdata fr̊an Statistiska
centralbyr̊an omfattande samtliga slutbetyg i gymnasiets matematikkurser för perioden 2014
till 2016 (egentligen 2011 till 201612), samt samtliga nationella provresultat i gymnasiets
matematikkurser för perioden 2011 till 2016. Strukturen för denna data beskrivs i kap. 5.2.
Datamaterialet har vidare genomg̊att mycket omfattande bearbetning för att utmynna i
den statistik som redovisas i avsnittet. Resultaten sammanfattas huvudsakligen i tabeller
och diagram.

Figur 12 – Andel elever per betygsniv̊a, nationella provet och slutbetyg, för pojkar respektive flickor
(alla kurser, 2011–2016).

6.2.1 Könsskillnader kursvis

I detta avsnitt redovisas resultaten av analysen av kursvisa könsavvikelser mellan slutbetyg
och resultatet p̊a nationella provet utifr̊an de fyra analysmetoder som definierades i kap. 5.2.
I detta avsnitt behandlas gymnasiets Matematik 1a till och med Matematik 4 (9 kurser).
Avsnittet inleds med analys av könsskillnader utifr̊an medelresultat. I de tv̊a efterföljande
avsnitten analyseras data p̊a fyra olika betygsniv̊aer utifr̊an analysmetod IIa och IIb (kap.
9.3). Avsnittet avslutas med en korrelationsanalys.

6.2.1.1 Jämförelse av medelresultat
I Tabell [14] redovisas värdet av parametern, ∆m (kap. 5.2.2), för Matematik 1a till och
med Matematik 4. Parametern är ett m̊att p̊a differensen mellan könen för avvikelsen mellan
betygsmedelvärdet (för slutbetyget i kursen) och medelresultatet p̊a nationella provet. Ett
positivt värde tolkas som att flickors medelbetyg avviker mer (i positiv riktning) än pojkars
fr̊an resultatet p̊a nationella provet. Ett negativt värde tolkas som att pojkars medelbetyg
avviker mer än flickors fr̊an resultatet p̊a nationella provet. Standardavvikelsen har beräknats
enligt b̊ade Felmodell 1) och 2) (betecknat med ”[11–16]” i tabellen).

Resultatet i Tabell [14] visar att parametern, ∆m, är positiv i 7 av totalt 9 kurser
(∆m > 0), vilket innebär fördel för flickor i kurserna Ma 1a, Ma 1b, Ma 1c, Ma 2a, Ma 2b,
Ma 3b och Ma 4. Resultaten är statistiskt signifikanta p̊a niv̊an, α = 0.01 och högre, för
perioden 2011 till 2016. Beräknat enligt Felmodell 1) är resultaten signifikanta för kurserna
Ma 1a, Ma 1b, Ma 2a och Ma 4. I de tv̊a kurserna Matematik 2c och Matematik 3c är
parametern, ∆m, negativ (∆m < 0), vilket indikerar fördel för pojkar.

12Se kap. 5.2.
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I Tabell [14] redovisas förutom parametern, ∆m, ocks̊a värden för den absoluta avvi-
kelsen, mf/p, mellan medelbetyg och medelresultat p̊a nationella provet. Här kan tydliga
skillnader mellan kurserna noteras. I exempelvis a-kurserna, Matematik 1a och Matematik
2a, är differensen av medelvärdet (beräknat för flickor och pojkar) 2,80 respektive 3,58. I
Matematik 1c är differensen av medelvärdet 0,85, vilket är i särklass lägst för alla kurser och
mindre än en fjärdedel av motsvarande värde för Matematik 2a. Trenden är höga värden för
de tidiga matematikkurserna p̊a yrkesförberedande program och program utan profilering
mot matematik, och lägre värden för matematikkurser inom matematikintensiva program.

Tabell 14 – Resultat per kurs, Felmodell 1) och 2).

Kurs mf mp ∆m
s∆m p (∆m = 0)

?
[11 − 16] [11 − 16]

Matematik 1a 3.0945 2.5077 0.5868 8.47× 10−3 < 10−11 ? ? ? ? ? : p < 10−1

Matematik 1b 2.0000 1.7200 0.2799 8.60× 10−3 < 10−11 ? ? ? ? ? ? : p < 5× 10−2

Matematik 1c 0.8591 0.8323 0.0268 1.00× 10−2 3.70× 10−3 ? ? ? ? ? ? : p < 10−2

Matematik 2a 3.9147 3.2413 0.6734 1.03× 10−1 3.59× 10−11 ? ? ? ? ? ? ? ? : p < 10−3

Matematik 2b 2.9177 2.6551 0.2625 1.51× 10−1 < 10−11 ? ? ? ?

Matematik 2c 1.6320 1.7804 −0.1483 1.45× 10−2 9.99× 10−1

Matematik 3b 1.5857 1.0351 0.5506 5.23× 10−2 < 10−11 ? ? ? ?

Matematik 3c 1.3402 1.5425 −0.2023 1.66× 10−2 9.99× 10−1

Matematik 4 1.4763 1.1823 0.2940 2.33× 10−2 < 10−11 ? ? ? ?

Kurs mf mp ∆m s∆m p (∆m = 0) ?

Matematik 1a 3.0945 2.5077 0.5868 0.1634 1.64× 10−4 ? ? ? ?

Matematik 1b 2.0000 1.7200 0.2799 0.1557 3.61× 10−2 ? ?

Matematik 1c 0.8591 0.8323 0.0268 0.3131 4.66× 10−1

Matematik 2a 3.9147 3.2413 0.6734 0.2984 1.20× 10−2 ? ?

Matematik 2b 2.9177 2.6551 0.2625 0.3052 1.19× 10−1

Matematik 2c 1.6320 1.7804 −0.1483 0.1353 8.63× 10−1

Matematik 3b 1.5857 1.0351 0.5506 0.4647 1.18× 10−1

Matematik 3c 1.3402 1.5425 −0.2023 0.2945 7.54× 10−1

Matematik 4 1.4763 1.1823 0.2940 0.2458 1.16× 10−1

6.2.1.2 Metod IIa
I detta avsnitt redovisas resultaten av dataanalysen baserad p̊a Metod IIa (∆, kap. 5.2.3).
Diagrammen i detta, och i nästa, avsnitt presenteras i serier av fyra. Det finns en starkt
koppling mellan samtliga diagram inom varje serie, men diagrammen bör i första hand
tolkas parvis, enligt 1-2 och 3-4.

Diagram 1 (fr̊an vänster) visar differensen (dk) mellan andelen elever som erh̊allit ett
specifikt slutbetyg i kursen (t.ex. A), och andelen elever som erh̊allit samma betyg (A) p̊a
kursens nationella prov. Flickor representeras av vit stapel (df ) och pojkar representeras av
svart stapel (dp). En viktig egenskap är att summan av alla värden för flickor respektive
pojkar alltid är noll. Det innebär exempelvis att l̊aga värden för lägre betyg (t.ex. F) m̊aste
kompenseras av höga värden för högre betyg. Regressionslinjen (heldragen respektive strec-
kad linje) utgör ett m̊att p̊a den övergripande trenden i resultatfördelningen. Av särskilt
intresse är regressionslinjens lutning. En positiv lutning hos regressionslinjen innebär att
avvikelsen mellan slutbetyg och provresultat är störst för l̊aga eller höga betyg, vilket kan
vara en indikation p̊a ”snällbetyg”.

Diagram 2 visar differensen (∆) mellan vita och svarta staplar i diagram 1. Denna diffe-
rens representerar könsskillnaden för avvikelsen mellan slutbetyg och resultatet p̊a nationella
provet, enligt ekvation (6). En positiv lutning hos regressionslinjen i diagram 2 innebär en
tendens att avvikelsen är större för flickor än för pojkar. Diagram 3 grupperar värden för
lägre och högre betyg i tv̊a staplar. Staplar till vänster utgör summan av värden för be-
tygsniv̊aerna F–D (dk (0) + dk (1) + dk (2)), och staplar till höger utgör summan av värden
för betygsniv̊aerna C–A (dk (3) + dk (4) + dk (5)). Diagram 4 förh̊aller sig till diagram 3 p̊a
samma vis som diagram 2 förh̊aller sig till diagram 1. I diagram 4 framg̊ar ocks̊a värdet av dif-
ferensen, ∆, standardavvikelsen, s∆, samt resultatet av ett T∆-test (H0 : ∆ ≤ 0, Ha : ∆ > 0)
uttryckt i p-värdet. Värt att betona är att ∆-metoden inte ensam ger information om an-
delarnas absoluta storlek, den ger endast information om den absoluta andelsavvikelsen (se
vidare Q-metoden).
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Figur 13 – Metod IIa-analys av nationell data för Matematik 1a.

Figur [13] visar analys av Matematik 1a. Av diagram 1 (till vänster) framg̊ar att avvikelsen
(dk) gynnar pojkar s̊aväl som flickor p̊a samtliga betygsniv̊aer. Av diagram 1 och 2 framg̊ar
att avvikelsen är till flickornas fördel. Exempelvis kan noteras att andelen flickor som erhöll
betyget F i slutbetyg är omkring 26 procentenheter lägre än andelen som erhöll samma betyg
p̊a nationella provet. För pojkar är motsvarande siffra drygt 21 procentenheter. I diagram
2 representeras denna differens av en negativ stapel av längden 5 procentenheter (21 −
26 = −5). I diagram 1 kan vidare noteras att den streckade regressionslinjen (svarande mot
flickor) lutar p̊atagligt brantare än den heldragna regressionslinjen (svarande mot pojkar).
Fördelningen avtar mycket brant mot högre betyg vilket kan kopplas till att andelen eleven
som erh̊aller betyg A eller B i Matematik 1a är mycket liten. Testet i diagram 4 visar att,
∆, vid given betygsgruppering, är signifikant större än noll p̊a niv̊an α = 0.001.

Figur 14 – Metod IIa-analys av nationell data för Matematik 4.

Figur [14] visar analys av Matematik 4. Diagram 1 visar att bilden är n̊agot mer sammansatt
än den för Matematik 1a. Andelen elever som f̊ar F i slutbetyg är ungefär 8 procentenheter
lägre än andelen som f̊ar F p̊a nationella provet, en siffra som är ungefär densamma för
b̊ada könen. Detta kan jämföras med Matematik 1a där andelsavvikelsen för betyget F var
ungefär 3 g̊anger s̊a stor. För betyget E avviker pojkar l̊angt mer än flickor. En cirka 5
procentenheter högre andel f̊ar E i slutbetyg jämfört med andelen som f̊ar samma resultat
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p̊a nationella provet. För flickorna är motsvarande avvikelse omkring 2 procentenheter. För
betygen D och C är avvikelserna sm̊a för b̊ada könen. För de högsta betygen B och A kan
emellertid en kraftig avvikelse för b̊ada könen noteras, med en än kraftigare avvikelse för
flickor. Andelen flickor som exempelvis erh̊aller A i slutbetyg är 5 procentenheter högre än
andelen som erh̊aller betyget p̊a nationella provet. Motsvarande siffra för pojkar är omkring
3 procentenheter. Testet i diagram 4 visar att, ∆, för betygsgrupperingen F–D/C–A, är
signifikant större än noll p̊a niv̊an α = 0.05.

I Tabell [15] redovisas ∆-värden för kurserna Matematik 1a till och med Matematik 4.
I tabellen visas resultat för fyra olika parvisa betygsgrupperingar: F/E–A (∆E), F–D/C–A
(∆C), F–C/B–A (∆B), samt F–B/A (∆A). I tabellen framg̊ar ocks̊a resultatens statistiska
signifikans (enligt Felmodell 1), betecknat med noll till fyra stjärnor.

Tabell 15 – Resultat per kurs och betygsniv̊a, Metod IIa.

Kurs
∆E s∆E

pE (∆E = 0) ?
∆C s∆C

pC (∆C = 0) ?
×10−2 ×10−2 ×10−2 ×10−2

Matematik 1a 4.55 1.48 1.08× 10−3 ? ? ? 1.92 0.52 1.23× 10−4 ? ? ? ? ? : p < 10−1

Matematik 1b 1.75 1.24 7.91× 10−2 ? 1.92 0.68 2.40× 10−3 ? ? ? ? ? : p < 5× 10−2

Matematik 1c −0.21 2.02 5.41× 10−1 0.79 1.70 3.21× 10−1 ? ? ? : p < 10−2

Matematik 2a 4.83 2.77 4.04× 10−2 ? ? 2.17 0.75 2.00× 10−3 ? ? ? ? ? ? ? : p < 10−3

Matematik 2b 0.34 2.79 4.51× 10−1 3.41 0.79 8.51× 10−6 ? ? ? ?

Matematik 2c −3.39 1.00 9.99× 10−1 2.12 0.65 5.20× 10−4 ? ? ? ?

Matematik 3b 2.44 4.15 2.79× 10−1 4.36 1.38 8.06× 10−4 ? ? ? ?

Matematik 3c −3.11 2.16 9.25× 10−1 1.19 1.47 2.09× 10−1

Matematik 4 0.37 1.76 4.18× 10−1 2.75 1.22 1.18× 10−2 ? ?

Kurs
∆B s∆B

pB (∆B = 0) ?
∆A s∆A

pA (∆A = 0) ?
×10−2 ×10−2 ×10−2 ×10−2

Matematik 1a 0.87 0.19 3.29× 10−6 ? ? ? ? 0.24 0.09 2.71× 10−3 ? ? ?

Matematik 1b 0.72 0.26 2.82× 10−3 ? ? ? 0.27 0.17 5.97× 10−2 ?

Matematik 1c 0.98 1.26 2.18× 10−1 0.16 0.74 4.13× 10−1

Matematik 2a 1.27 0.37 3.25× 10−4 ? ? ? ? 0.41 0.21 2.46× 10−2 ? ?

Matematik 2b 2.05 0.23 < 10−11 ? ? ? ? 0.48 0.10 7.59× 10−7 ? ? ? ?

Matematik 2c 3.04 0.42 < 10−11 ? ? ? ? 1.66 0.33 2.65× 10−7 ? ? ? ?

Matematik 3b 3.14 0.56 1.25× 10−8 ? ? ? ? 0.82 0.23 2.05× 10−4 ? ? ? ?

Matematik 3c 1.47 0.86 4.35× 10−2 ? ? 1.33 0.48 2.69× 10−3 ? ? ?

Matematik 4 2.79 0.78 1.59× 10−4 ? ? ? ? 1.56 0.54 1.98× 10−3 ? ? ?

Vid jämförelse uppvisar kolumn, ∆E , stora likheter med andra delen av Tabell [14], Jämfö-
relse av medelresultat. Liksom i Tabell [14] pekar resultatet mot fördel för pojkar i c-kurserna
Matematik 3c och Matematik 2c. Till skillnad fr̊an resultatet i Tabell [14] uppvisar ∆E ett
negativt värde även för Matematik 1c. I sex kurser av nio uppvisar ∆E positiva värden till
flickornas fördel. I Matematik 1a, Matematik 1b och Matematik 2a är resultaten dessutom
signifikanta p̊a angiven niv̊a. För stigande betygsniv̊aer blir tendensen allt tydligare. För
högre betygsniv̊aer erh̊aller ∆i (C≤ i) positiva värden i samtliga kurser. P̊atagligt är ocks̊a
att resultatens signifikans stiger upp till och med betygsniv̊a B≤ för att därefter avta n̊agot.
I Appendix C (kap. 9.3) framg̊ar värden vid beräkning med Felmodell 2). Typiskt gäller att
s2) ≈

[
10−2, 10−1

]
× s1) och p < 10−11.

6.2.1.3 Metod IIb
Se avsnitt under Appendix C (kap. 9.3).

6.2.1.4 Korrelation provbetyg och slutbetyg
I detta avsnitt redovisas resultaten av korrelationsanalysen (kap. 5.2.5) för provbetyg och
slutbetyg. Resultaten presenteras i diagram- och tabellform.

Figur [15] visar korrelationen mellan provresultat (som andel per betygsniv̊a, logaritme-
rat) och slutbetyg (som andel per betygsniv̊a, logaritmerat) för flickor (vit diamant/streckad
linje) respektive pojkar (svart kvadrat/heldragen linje) för fyra olika matematikkurser. En
flack lutning hos regressionslinjen indikerar att andelen med högt slutbetyg är hög rela-
tivt andelen med högt provbetyg, samtidigt som andelen med l̊agt slutbetyg är l̊ag relativt
andelen med l̊agt provbetyg. Det omvända förh̊allandet gäller för en brant lutning hos regres-
sionslinjen. Generellt gäller att flickors resultatfördelning svarar mot en regressionslinje med
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flackare lutning medan pojkars resultatfördelning svarar mot en brantare lutning. Tv̊a kurser
bryter dock tydligt mot detta mönster, nämligen Ma 2c och Ma 3c (Tabell [16]). Noterbart
är att betygsniv̊a F i de flesta kurser väsentligt avviker ned̊at fr̊an regressionslinjen för b̊ade
flickor och pojkar. Detta är ett uttryck för att betyget F är kraftigt underrepresenterat i
slutbetyget jämfört med resultatet p̊a nationella provet. Ett undantag är Ma 1c där samtliga
betygsniv̊aer sammanfaller väl med regressionslinjen för b̊ade flickor och pojkar.

Figur 15 – Korrelation resultat nationella provet mot slutbetyg för Ma 1a, Ma 1c, Ma 2a och Ma 4.

Tabell [16] visar en sammanfattning av korrelationsanalysen (beräknat utifr̊an icke-loga-
ritmerade värden) för samtliga matematikkurser och för de tre sp̊aren a, b och c. Flic-
kor uppvisar lägre värden för riktningskoefficienten, k (= β∗), och förklaringsgraden, R2

(0 ≤ R2 ≤ 1), i a- och b-kurserna. Det indikerar att nationella provet i de fallen utgör
en mindre del av betygsunderlaget för flickor jämfört med pojkar. I exempelvis Matematik
2a är förklaringsgraden endast 34 procent för flickor vilket (med reservation för metodens
begränsningar) tyder p̊a att en övervägande del av betygsunderlaget utgörs av n̊agot annat
än resultatet p̊a nationella provet. Det är m̊ahända symptomatiskt att kursen Matematik
2a, som uppvisar särskilt l̊ag förklaringsgrad för b̊ada könen, ocks̊a representerar den kurs
som har i särklass lägst provresultat (Tabell [1], [2]). Könsdifferensen av den sammanvägda
förklaringsgraden för sp̊ar a, b, och c visar en tydligt fallande trend, b̊ade avseende magnitud
och tecken. Det bör noteras att detta är i överensstämmelse med resultaten av enkätstudien.

Tabell 16 – Korrelation provbetyg slutbetyg per kurs/sp̊ar.

Kurs
kf kp

R2
f R2

p ∆R2 Sp̊ar
kf kp

R2
f R2

p ∆R2

×10−1 ×10−1 ×10−1 ×10−1

Ma 1a 7.02 7.75 0.55 0.72 0.17 Sp̊ar a 7.00 7.69 0.55 0.72 0.17

Ma 1b 7.05 7.73 0.76 0.83 0.07 Sp̊ar b 7.00 8.02 0.68 0.78 0.10

Ma 1c 23.7 22.4 0.97 0.95 −0.02 Sp̊ar c 18.0 12.5 0.81 0.74 −0.07

Ma 2a 6.38 7.26 0.34 0.48 0.14

Ma 2b 6.31 7.27 0.49 0.56 0.07

Ma 2c 18.7 8.71 0.66 0.54 −0.11

Ma 3b 6.89 8.40 0.80 0.91 0.11

Ma 3c 10.3 5.57 0.58 0.47 −0.11

Ma 4 4.92 6.41 0.41 0.56 0.15

6.2.2 Könsskillnader länsvis

6.2.3 Könsskillnader i kommunala och frist̊aende skolor

Se avsnitt under Appendix C (kap. 9.3).
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6.2.4 Fördjupande statistik

I detta avsnitt redovisas fördjupande statistik. Syftet är att p̊avisa samband som kan ge
ledtr̊adar till förklaringar av resultaten i kap. 6.2. Statistiken redovisas i diagramform.

Diagram 1 i Figur [16] visar könsdifferensen per kurs (där värden > 0 innebär fördel
flickor) beräknat som medelvärde av resultaten fr̊an Metod IIa och IIb (summerat över alla
betygsniv̊aer). Diagrammet visar tv̊a tydliga trender: den första trenden visar att könsdiffe-
rensen är tydligast i a-kurserna och därefter i b-kurserna. Minst differens uppvisar c-kurserna.
Mönstret bekräftar SIRIS-statistiken (kap. 9.3). I samtliga kurser ses en positiv differens,
utom i Ma 3c. Utöver trenden för a-, b- och c-kurser visar diagrammet en andra trend som
innebär ökad könsdifferens mot senare kurser inom samma sp̊ar. Tydligast är denna trend
inom a- och b-kurser. Trenden kan skönjas även för c-kurser, även om Ma 3c avviker.

Diagram 2 i Figur [16] uppvisar en tydligt upp̊atg̊aende trend för s̊aväl medelkvoten,
〈T∆〉 = 〈∆i≤/s∆〉 som 〈TQ〉 = 〈Qi≤/sQ〉, för stigande betygsniv̊a. B̊ada kvoterna n̊ar ett
maximum p̊a betygsniv̊a B≤ för att därefter falla tillbaka n̊agot. Det kan tyda p̊a att flickor
är n̊agot mindre gynnade p̊a betygsniv̊a A jämfört med betygsniv̊a B≤.

Figur 16 – Vänster diagram visar sammanvägd medelvärdesdifferens, 0.5 [〈∆E〉+ 〈QE〉], per kurs
({1, 2, 3, 4} × {a,b, c}). Höger diagram visar kvoten T∆ = 〈∆/s∆〉 och TQ = 〈Q/sQ〉 per betygsniv̊a.

Figur 17 – Vänster diagram visar korrelationen mellan relativt provresultat (∆MB per kurs eller län)
och parametern QE≤. Höger diagram visar korrelationen mellan relativt provresultat per betygsniv̊a
(andelsdifferens pojkar-flickor) och parametern Qi≤, i = {E, C, B, A}.

Diagram 1 i Figur [17] visar hur parametern QE samvarierar med resultatskillnaden (∆MB
enligt Tabell [2]) mellan könen p̊a nationella provet. Varje ring svarar mot en matematikkurs
(Ma 1 – Ma 4) och varje svart kvadrat svarar mot ett län (21 st.). Sambandet definieras av
tv̊a parametrar: regressionslinjens lutning och regressionslinjens y-intercept. I b̊ada fallen
kan en positiv lutning hos regressionslinjen noteras. Detta illustrerar ett omvänt samband
mellan relativ prestation p̊a nationella provet och avvikelse mellan provbetyg och slutbetyg.
Det kön som är resultatmässigt missgynnat p̊a nationella provet är i stigande grad gynnat i
slutbetyget, och vice versa. Exempelvis gäller att d̊a provbetyget är till pojkarnas nackdel,
x � 0, visar diagrammet en gynnande effekt för pojkarna relativt flickorna i slutbetyget,
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n̊agot som avspeglas av ett QE≤ < 0. D̊a provbetyget å andra sidan är till pojkarnas fördel,
x > 0, gynnas flickorna relativt pojkarna i slutbetyget s̊a att QE≤ > 0.

En positiv lutning kommer i samtliga fall ocks̊a med ett positivt y−intercept. Detta åter-
speglar den könsbetingade asymmetri som p̊avisats i tidigare analys. För resultatskillnaden
noll (∆MB = 0) erh̊aller parameter QE ett värde omkring 1 > 0. Detta är ett uttryck för
att flickor är gynnade ”i utg̊angsläget” d̊a deras relativa provresultat varken gynnar eller
missgynnar dem. Det kan noteras att korrelation är relativt stark för b̊ade den kursvisa
och länsvisa analysen samtidigt som samvariationen uppvisar tydliga kvantitativa likheter.
Det kan ocks̊a noteras att analys utg̊aende fr̊an pojkars och flickors provresultat var för
sig ger svagare korrelation13. Sammantaget talar detta för förekomsten av en underliggande
mekanism som har tydligare koppling till könens relativa, snarare än absoluta, prestation.
Kausalitetens exakta beskaffenhet är däremot problematisk att sl̊a fast.

Diagram 2 i Figur [17] visar hur parametern Qi≤ samvarierar med resultatskillnaden
mellan könen p̊a nationella provet per betygsniv̊a. Liksom i föreg̊aende diagram har samtli-
ga regressionslinjer s̊aväl positiv lutningen som positivt y−intercept. Det kan dock noteras
viktiga skillnader mellan betygsniv̊aerna. För det första ökar regressionslinjens lutning pro-
gressivt för stigande betygsniv̊a. Det innebär exempelvis att betyget A är betydligt känsli-
gare för resultatskillnaden p̊a nationella provet jämfört med betyget E. För det andra ökar
y−interceptet för stigande betygsniv̊a. Värdet n̊ar ett maximum vid betygsniv̊a B≤, för att
därefter minska n̊agot. Detta är i överensstämmelse med Diagram 2, Figur [16].

6.2.5 Resultatens reliabilitet

I analysen av slutbetyg och provresultat användes nationell registerdata för perioden 2011 till
2016. Datamaterialet omfattar omkring 730.000 provresultat och 600.000 slutbetyg. Mäng-
den data är en viktig faktor för resultatets tillförlitlighet i varje statistisk undersökning.
Denna studie kan sägas utgöra en totalundersökning av relationen mellan provresultat och
slutbetyg under den aktuella tidsperioden. N̊agot som allts̊a stärker resultatens reliabilitet.

En annan viktig faktor för resultatens tillförlitlighet handlar om metodval och data-
materialets validitet. Ett resultat har bara precis har den tillförlitlighet som metoden och
datamaterialet medger. I denna studie innebar metodvalet en anpassning till tillgänglig da-
ta. Ett adekvat tillvägag̊angssätt hade möjligen varit att analysera avvikelser p̊a individniv̊a
för att dra slutsatser p̊a gruppniv̊a. En s̊adan analys hade krävt tillg̊ang till individdata
inneh̊allande uppgift om varje elevs slutbetyg s̊aväl som resultat p̊a nationella provet, data
som dessvärre inte fanns tillgängliga. Det innebär att datamaterialet därför kan sägas ha
bristande validitet i förh̊allande till de fr̊agor som studien försöker besvara.

Ett alternativt tillvägag̊angssätt blev s̊alunda ett flertal metoder som analyserar andelar
och andelsdifferenser, snarare än individer, där information om de exakta flödena mellan olika
betygsniv̊aer allts̊a är okända. Detta problem kompenseras för i analysen genom att gruppera
betygsniv̊aerna i tv̊a grupper. P̊a det sättet elimineras den felkälla som uppkommer av flöden
mellan betygsniv̊aer inom varje betygsgrupp. Det bör ocks̊a understrykas att analysen i
första hand syftar till att kartlägga en systematisk tendens, snarare än att beräkna absoluta
tal. Behovet av precision är därför mer begränsat. Det är sannolikt att begränsningarna i
datamaterialet har negativ inverkan p̊a resultatens reliabilitet. Samtidigt är det troligt att
detta i kvalitativ mening har liten, eller försumbar, betydelse.

En faktor som ytterligare stärker analysens reliabilitet är den okänslighet för metodvalet
som resultaten uppvisar. I analysen framträder genomg̊aende samma tendens oavsett vilken
av de fyra analysmetoderna som valts. Detta talar starkt för en faktisk underliggande tendens
i datamaterialet, snarare än en statistisk artefakt skapad av metodvalet.

I studien användes tv̊a olika modeller för felanalys, Felmodell 1) och 2). Den första mo-
dellen tog hänsyn till datamaterialets årsvariation, vilket gjorde resultaten mer generella p̊a
bekostnad av en kraftigt ökad felmarginal. I den andra modellen betraktades tidsperioden
2011–2016 som en enhetlig datamängd, vilket gav resultaten högre signifikans men ocks̊a
större tidsbundenhet. Variansen skattades med dess maximala värde för att minimera ris-
ken för en underskattning av felmarginalen. Analysens statistiskt signifikanta resultat torde
därför bära högst grad av reliabilitet.

Studien omfattar även analys av statistik fr̊an Skolverkets databas SIRIS. Detta statis-
tiska material baserar sig p̊a ett urval av individdata som har insamlats och bearbetats av
Skolverket. Att dessa resultat är konsistenta med den övriga analysen ger stöd för samtliga
analysmetoders giltighet och resultatens tillförlitlighet.

13Förklaringsgraden varierar i dessa fall mellan 0,28 och 0,56 för kursvis och länsvis analys.
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7 ANALYS

De nationella proven visar generellt mycket sm̊a skillnader mellan flickor och pojkar p̊a
samtliga betygsniv̊aer. Flickor är n̊agot överrepresenterade för betyg F, C och B, medan
pojkar är n̊agot överrepresenterade för betyg E och A. Även PISA (2015) uppvisar mycket
likartade resultat i matematik för flickor och pojkar. I TIMSS Advanced (2015), som testar
de högre niv̊aerna av gymnasiematematik, presterar pojkar signifikant bättre än flickor i
b̊ade matematik och fysik. Kunskapsmätningar för vuxna visar liknande mönster (kap. 3).

Resultaten fr̊an enkätstudien tyder p̊a att olika lärarkategorier tillämpar olika bedöm-
ningspraktiker vid betygssättning. Egenskaper som lärarens kön och ålder samt inom vilket
program och skolform läraren är verksam tycks p̊averka bedömningen. (kap. 6.1). Program-
tillhörighet och skolform tycks ha särskilt stor betydelse för bedömningen.

Resultaten av den statistiska dataanalysen visar att flickor i högre grad än pojkar f̊ar
ett slutbetyg som avviker fr̊an resultatet p̊a nationella provet (kap. 6.2). Denna tendens är
särskilt tydlig inom yrkesprogrammens matematikkurser. I övriga kurser är flickor generellt
gynnade p̊a betygsniv̊a C och högre. Trenden är ocks̊a att flickor gynnas i progressivt ökande
grad i senare kurser inom varje sp̊ar. Könsdifferensen återfinns i Sveriges samtliga 21 län,
med särskild tydlighet i Västernorrlands, Västmanlands, Gotlands och Kalmar län (kap.
9.3). Det är ocks̊a synligt i s̊aväl kommunala som frist̊aende verksamheter, med tonvikt
p̊a frist̊aende verksamheter (kap. 9.3). Dataanalysen avslöjar ocks̊a att ett omvänt samband
mellan relativ prestation p̊a nationella provet och avvikelse i slutbetyget (kap. 6.2.4). Det kön
som är resultatmässigt missgynnat p̊a nationella provet gynnas i högre grad i slutbetyget.

Syftet med detta avsnitt är att, med utg̊angspunkt i teorin (kap. 4), leta efter rimliga för-
klaringsmodeller till studiens resultat. Eftersom observerade könsskillnader kan antas vara
ett nettoresultat av ett komplext samspel mellan en mängd olika biologiska, sociala, kultu-
rella och politiska faktorer, gör analysen inte anspr̊ak p̊a att vara i närheten av heltäckande.

7.1 Analys ur ett biologiskt perspektiv

Forskning visar att det finns ett antal viktiga biologiska skillnader mellan flickor och poj-
kar som dels p̊averkar dem under utvecklingen men som ocks̊a kommer till uttryck hos den
vuxna individen. Martin Ingvar (2010) diskuterar bland annat pojkars och flickors olika mog-
nadsutveckling. Pojkars senare pubertet innebär fördröjd hjärnutveckling och senare mental
mognad. Det innebär att elever i samma ålder kan vara i olika faser i mognadsutvecklingen.
Det kan inte uteslutas att en skillnad i pojkars och flickors utveckling i puberteten ocks̊a har
inverkan p̊a matematikinlärningen s̊a sent som i gymnasiet. Av betydelse torde ocks̊a poj-
kars generellt högre testosteronniv̊aer ha (Ingvar, 2010). Höga testosteronniv̊aer kan bland
annat leda till v̊aldsamt och antisocialt beteende som är typiskt för vissa ton̊arspojkar (Sato,
Schulz, Sisk & Wood, 2008). Att s̊adant beteende gör det sv̊arare att anpassa sig till skol-
miljön och i förlängningen ha menlig inverkan p̊a skolresultatet borde vara klart. Flickor har
generellt bättre rutiner för skolarbete (Wernersson, 2010), de är m̊alinriktade, motiverade
och mer socialt välanpassade (Lekholm, 2008; Melita et al. 2009; Arevik, 2011a, 9 februa-
ri), n̊agot som kan vara viktiga ledtr̊adar till deras större studieframg̊ang (Lekholm, 2008).
Flickor tillämpar i högre grad fasta arbetsrutiner som gynnar goda prestationer samtidigt
som pojkar i högre grad tenderar att överskatta sin förm̊aga (Wernersson, 2010). Men trots
viktiga skillnader mellan flickors och pojkars sätt att ta sig an skolan kan det konstateras att
detta inte f̊ar tydligt utslag i kunskapsmätningar. I b̊ade nationella prov och internationella
kunskapsmätningar presterar flickor och pojkar i genomsnitt förvillande lika resultat (kap.
3). Det är i slutbetyget skillnaderna blir tydliga (kap. 6.2).

Stress är ett vanligt problem i skolan. Stark stress eller l̊ang ih̊allande stress försämrar
prestationen (Schraml, 2013). Som orsaker till stress anges ofta höga krav fr̊an föräldrar och
lärare. Flickor anger att de känner sig mer stressade än pojkar p̊a grund av höga krav p̊a
sig själva (SCB, 2013). Om det förh̊aller sig s̊a finns det en möjlighet att det tar sig särskilt
uttryck under omfattande prov s̊asom nationella provet. Det skulle i s̊a fall kunna förklara
flickornas, relativt slutbetygen, modesta provresultat i kunskapsmätningar och varför de f̊ar
högre slutbetyg. Sanningen kan dock lika gärna vara att pojkar känner sig lika, eller mer,
stressade som flickor utan att vara lika bra p̊a att kommunicera detta till omgivningen.

Olika kognitiva förm̊agor skiljer sig mer eller mindre p̊atagligt mellan könen (Ingvar,
2010). Flickor har i genomsnitt bättre verbal förm̊aga än pojkar där flickor uppvisar bättre
resultat i b̊ade skrivning och läsning (Halpern, 2013; Wai et al., 2010). Viktigt att nämna
är dyslexi, en problematik som är betydligt vanligare hos pojkar, och som förmodligen har
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betydande inverkan p̊a skolresultatet. Enligt statistik är andelen pojkar med dyslexi dubbelt
s̊a stor jämfört med andelen flickor (Halpern, 2013). Problemet förvärras av att det finns
elever som inte vet att de är dyslektiker, n̊agot som gör det ännu sv̊arare för lärare och skola
att tillsätta extra resurser. Det finns ocks̊a skolor som inte adresserar problemet i tillräckligt
hög grad. Eftersom pojkar är överrepresenterade vad gäller dyslexi kan det p̊averka deras be-
tygsgenomsnitt negativt. Ett annat relativt vanligt problem är uppmärksamhetsstörningen
ADHD, där pojkar ocks̊a är överrepresenterade. Att ta egna initiativ, att ta ansvar för sitt
lärande och att själv söka kunskap är s̊adant som är särskilt sv̊art för elever med uppmärk-
samhetsstörning. Enligt Ingvar (2010) utgör ADHD en vanlig orsak till skolmisslyckanden.

Först̊aelse i matematik är i hög grad beroende av de spatiala förm̊agorna. Dessa omfattar
t.ex. spatial perceptionsförm̊aga, mental rotationsförm̊aga och spatial resonemangsförm̊aga.
Pojkar är generellt betydligt starkare än flickor inom detta omr̊ade. Pojkar är ocks̊a bätt-
re än flickor i uppgifter som involverar rörelserelaterade bedömningar av tid och hastighet
(Halpern, 2013). Den spatiala förm̊agan har särskild betydelse i de högre matematikkurserna
p̊a gymnasiet, n̊agot som möjligen kan förklara pojkarnas starkare resultat i t.ex. TIMSS
Advanced (2016c). Avseende den generella matematiska förm̊agan är den genomsnittliga
skillnaden mellan könen liten. Däremot växer skillnaderna, till pojkarnas fördel, d̊a mate-
matikproblemens kognitiva niv̊a ökar (Halpern, 2013; Hyde et al. 2008; Skolverket, 2016b;
2016c, kap. 3.4). Denna omständighet gör det särskilt besvärligt att förklara varför flickor i
betydligt högre grad än pojkar erh̊aller de högsta slutbetygen i matematik

7.2 Analys ur ett socialt perspektiv

Lekholm (2008) ger viktiga ledtr̊adar till varför flickor gynnas i betygssättningen (kap. 6.2). I
studien pekar Lekholm p̊a existensen av en icke-kognitiv betygsdimension som kan associeras
till faktorer som elevens intresse och motivation, tilltro till den egna förm̊agan och föräldrar-
nas engagemang. Lekholm visar att s̊adana faktorer har särskilt stort utslag i flickors betyg.
Som troliga förklaringar anger Lekholm att flickor har utvecklat bättre sociala färdigheter
och är bättre förberedda p̊a skolarbete, en hypotes som stöds av Melita et al. (2009). Lek-
holm (2008) och Halpern (2013) visar vidare att ambitiösa flickor premieras särskilt mycket
i betygssättningen. Beteendevetaren Ingemar Gens (Arevik, 2011a, 9 februari) konstaterar
att ”flickor är följsammare, duktigare p̊a att formulera sig och mer elegant följer lärarnas idé
om hur en skolsituation ska se ut.” Samtidigt menar Mats Olsson att vissa lärare använder
betygen som maktinstrument för att straffa olydiga pojkar (Arevik, 2011b, 9 februari).

Enkätstudien (kap. 6.1) visar bland annat att olika lärarkategorier är olika benägna att
erbjuda eleverna ytterligare bedömningstillfällen efter nationella provet. Tydligast är skill-
naden mellan lärare p̊a å ena sidan yrkesprogram och frist̊aende skolor, där lärarna är mest
generösa, och å andra sidan naturvetenskapliga program och kommunala skolor, där lärarna
är minst generösa. Dataanalysen visar samtidigt att flickors slutbetyg avviker mest p̊a yr-
kesprogram och frist̊aende skolor och minst p̊a naturvetenskapliga program och kommunala
skolor. Dessutom visar analysen att flickor gynnas mest p̊a s̊aväl högre betygsniv̊aer som
i senare (förmodat sv̊arare) kurser inom samtliga inriktningar. Möjligheten till komplette-
ringar och ytterligare bedömningstillfällen har sannolikt stor betydelse för slutbetyget. Att i
synnerhet ambitiösa flickor tack vare sina sociala färdigheter (bl.a. Melita et al. 2009), samt
vilja och förm̊aga att visa motivation, i högre grad än pojkar kan hävda sin rätt till s̊adana
möjligheter förefaller, mot bakgrund av forskningen, ocks̊a mycket sannolikt.

Lindahl (2007a; 2007b) visar att lärarens kön och etniska bakgrund har betydelse för
bedömningen. Enligt Lindahl är kvinnliga lärare mindre generösa än sina manliga kollegor
vid betygssättning av flickor jämfört med pojkar. Hernández et al. (2015) p̊avisar att man-
liga universitetslärare tenderar att ge högre betyg till kvinnliga studenter med fördelaktigt
utseende. Enkätstudien (kap. 6.1) antyder att manliga matematiklärare, som är i klar ma-
joritet p̊a gymnasiet, kan vara mer benägna att ge efter för p̊atryckningar fr̊an t.ex. elever
och föräldrar. Å andra sidan tyder enkätstudien ocks̊a p̊a att manliga lärare generellt fäster
större vikt vid resultatet p̊a nationella provet i slutbetyget, jämfört med sina kvinnliga kolle-
gor14, n̊agot som skulle kunna ha motsatt effekt. Dataanalysen visar ocks̊a att flickor är mest

14Detta varierar dock betydligt mellan olika program. Inom yrkesförberedande program anser 24 procent av
de manliga lärarna och 9 procent av de kvinnliga lärarna att provresultatet har stor betydelse för slutbetyget.
Inom naturvetenskapliga program anser 42 procent av de manliga lärarna och 45 procent av de kvinnliga
lärarna att provresultatet har stor betydelse för slutbetyget. Vilket utslag detta kan f̊a i betygen är ocks̊a
avhängigt andelen manliga och kvinnliga lärare inom respektive program. Inom yrkesförberedande program
är andelen manliga lärare 51 procent (49 procent kvinnliga). Inom naturvetenskapliga program är andelen
manliga lärare 71 procent (29 procent kvinnliga).
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gynnade p̊a program där andelen kvinnliga och manliga lärare är ungefär lika och minst gyn-
nade p̊a program där manliga lärare är i majoritet (även om detta inte nödvändigtvis innebär
kausalitet). Det är viktigt att konstatera att b̊ada trenderna kan vara verksamma samtidigt,
t.ex. inom olika skolor och program. För att mer ing̊aende kvantifiera betydelsen av lärarens
kön krävs en djupare analys än den som varit möjlig inom ramen för denna studie (bl.a.
krävs att övriga parametrar konstanth̊alls). Tidigare forskning, tillsammans med resultaten
av denna studie, indikerar dock att lärarens kön har viss betydelse för bedömningen.

Boesen (2006) visar i sin studie att det ofta är stora skillnader mellan uppgifter p̊a
de delprov som matematiklärare själva konstruerar och uppgifter p̊a de nationella proven.
Enligt studien best̊ar de interna proven typiskt av enklare uppgifter av procedurkaraktär
och mer sällan av uppgifter karakteriserade av andra förm̊agor. De nationella proven best̊ar
å andra sidan av ett bredare spektrum av uppgifter med tonvikt p̊a problemlösning. Det är
sannolikt att lärarprovens bristande validitet i oproportionerligt hög grad gynnar elever som
ägnar sig åt ytinlärning. Elevkategorin ”ambitiösa flickor” kan hypotetiskt tillhöra dem som
gynnas av att endast bedömas utifr̊an procedurkunskap eftersom de troligen i högre grad är
lyhörda för vad läraren efterfr̊agar. Förklaringsmodellen kan utgöra en viktig delförklaring
till de särskilt stora avvikelserna p̊a höga betygsniv̊aer eftersom den visar hur mycket goda
delprovsresultat kan följas av modesta, eller d̊aliga, resultat p̊a nationella provet.

Enkätstudien (kap. 6.1) visar att en övervägande majoritet lärare fäster m̊attlig vikt vid
resultatet p̊a nationella provet, där lärare p̊a yrkesprogram och naturvetenskapliga program
intar varsin extremposition. Inte förv̊anande är samtidigt de generella avvikelserna mellan
provbetyg och slutbetyg störst p̊a yrkesprogram och minst p̊a naturvetenskapliga program.
Detta framg̊ar även tydligt av korrelationsanalysen, kap. 6.2.1.4, som visar hur nationella
provet utgör mycket olika stor del av bedömningsunderlaget för flickor och pojkar. Om det
förh̊aller sig s̊a att yrkesprogrammens interna prov dessutom skiljer sig särskilt mycket fr̊an
kunskapskraven kan det utgöra en viktig förklaring till varför avvikelsen där är särskilt stor.

Ytterligare en förklaringsmodell ges av den fördjupade analysen, kap. 6.2.4, som visar
att det kön som erh̊aller det relativt svagare provresultat tenderar att överkompenseras i
slutbetyget. En effekt som tilltar med stigande betygsniv̊a. Eftersom det utöver detta finns
en övergripande gynnsam avvikelse för flickor blir den kombinerade effekten särskilt uttalad i
fall d̊a flickorna presterar de relativt svagare provresultaten, n̊agot som är fallet inom yrkes-
programmen. För de lägre betygsniv̊aerna kan detta möjligen förklaras av att lärare i vissa
fall tvingas anpassa kunskapskraven för att uppn̊a en ”tillfredsställande” genomströmning.
Enligt en lärare s̊a m̊aste man ”möta eleverna där de är kunskapsmässigt.” Att effekten är
än mer uttalad p̊a de högsta betygsniv̊aerna kan bero p̊a en dominoeffekt i kombination med
att antalet elever p̊a dessa niv̊aer är l̊angt färre vilket gör obalanser mellan könen tydliga-
re och därmed enklare att ”justera”. Inom naturvetenskapliga program är situationen den
omvända. Flickor erh̊aller de relativt starkare provresultaten vilket allts̊a talar n̊agot till poj-
karnas fördel i slutbetyget (se i synnerhet Matematik 3c). Detta torde s̊alunda motverka den
övergripande gynnsamma avvikelsen för flickor. Det faktum att det inom naturvetenskapli-
ga program dessutom är en relativt liten andel av eleverna som erh̊aller svaga provresultat
samtidigt som det r̊ader en bedömningskultur som fäster relativt stor vikt vid resultatet p̊a
nationella provet utgör tillsammans troliga förklaringar till de relativt mindre avvikelserna.

Allmänna förklaringsmodeller kring flickors avancemang i skolan kan sannolikt hänföras
till s̊aväl skolans och samhällets strävan mot ökad jämställdhet mellan könen, som djupt
rotade föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Olika könsnormer skapar olika
förutsättningar för hur flickor och pojkar agerar i skolan. Om skolan är en kvinnlig mil-
jö (Wernersson, 2010) kan det innebära att pojkar lider brist p̊a manliga förebilder som
kan hjälpa dem i sökandet efter välfungerande och konstruktiva manliga förh̊allningssätt.
Många ton̊arspojkar har sv̊arigheter att förena ett maskulint mansideal med skolambitioner
(Björnsson, 2005). Som del i ett mönster av normbrytande beteende i kombination med
identitetssökande och ett snävt mansideal faller m̊anga pojkar offer för en antipluggkultur. I
Paul Wills studier fr̊an 1970-talet framkommer hur arbetarklasspojkar avvisar teoretiska stu-
dier som irrelevanta för deras livsstil. Senare studier har visat att s̊adana antipluggkulturer
idag ocks̊a förekommer hos m̊anga medelklasspojkar (Wernersson, 2010). Enligt Björnsson
(2005) är den kvinnliga könsnormen, till skillnad fr̊an den manliga, friare, mer öppen för
olika identiteter, och i högre grad förenlig med skolframg̊ang. Pojkar har sv̊arare att kombi-
nera en strävan efter popularitet i gruppen med skolframg̊ang d̊a risken är stor att stämplas
som ”nörd” eller ”tönt” (Björnsson, 2005). Destruktiva könsnormer kan hindra pojkar att
uppn̊a sin fulla potential i skolarbetet och utgöra en viktig förklaring till varför vissa pojkar
underpresterar.

54



Matematik och naturvetenskap har traditionellt betraktats som manliga ämnen. Under
senare decennier har det dock skett en förskjutning av pojkars och flickors relativa skolpresta-
tioner (Wernersson, 2010). Numera presterar flickor ungefär lika bra som pojkar i matematik
och naturvetenskap. Denna förskjutning kan sägas vara resultatet av en flera decennier l̊ang
strävan mot att f̊a flickor att erövra matematik, naturvetenskap och teknik. Wernersson
(2010) konstaterar att det under 1980-talet var likhetstecken mellan ”jämställdhet i skolan”
och ”flickor till naturvetenskap och teknik”. Resultaten i Svenssons avhandling (Svensson,
1972) visade att tretton̊ariga flickor generellt erhöll högre slutbetyg relativt jämn̊ariga pojkar
med samma testresultat. Svensson menade dock att vissa skillnader bör kunna tolereras ef-
tersom flickor avseende matematikbeg̊avning har ett ”missgynnat i utg̊angsläge”och eftersom
”kvinnan fortfarande f̊ar anses missgynnad i fr̊aga om utbildning och utbildningsmöjlighe-
ter.” Måhända är det dylika synsätt som har banat väg för jämställdhetsarbetet i skolan
under det senaste halvseklet. Ett högre betyg i matematik kan ha varit ett enkelt sätt att
kompensera ”svagare” flickor i syfte att stärka deras självförtroende och ingjuta mod att
bryta med tidigare traditioner. Kanske kan en del av flickornas matematikbetyg tillskrivas
en s̊adan, medveten eller omedveten, kultur av överkompensering.

Ett konkret exempel p̊a hur jämställdhetsarbetet tar sig uttryck i skolan är läroplanens
allt ökande tonvikt p̊a sociala och kommunikativa färdigheter. Exempel är förm̊agan Kom-
munikation som numera är del av kunskapskraven i samtliga ämnen. Ett annat exempel är
ämnet Teknik som numera ocks̊a berör ”fr̊agor kring estetik, etik, könsroller, ekonomi och
h̊allbar utveckling” s̊aväl som ”kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.”Dessutom
ska undervisningen tydligt genomsyras av värdegrunds- och demokratifr̊agor, i humanistiska
ämnen s̊aväl som i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Denna förskjutning, menar
vissa, gynnar flickor och gör pojkar mer alienerade i skolan (Arevik, 2011a, 9 februari). Hen-
rekson et al. (2017) menar att kunskapssynen i den moderna läroplanen g̊ar p̊a tvärs mot
vetenskap och beprövad erfarenhet och därför bidrar till ineffektivt lärande. Tvärtemot det
aktuella paradigmet menar Henrekson att det är i en lugn och strukturerad miljö, befriad
fr̊an socialt samspel, som eleven lär sig bäst. Kanske förh̊aller det sig s̊a att pojkar har miss-
gynnats särskilt mycket av denna kursomläggning eftersom de, p̊a grund av sin generellt
lägre ambitionsniv̊a, kan vara mer beroende av gott lärande under lektionerna. Dessutom
kan pojkar ha blivit dubbelt missgynnade eftersom deras känsla av utanförskap i skolan kan
ha ökat p̊a grund av en läroplan som inte överensstämmer med deras preferenser.

Tänkbara förklaringsmodeller enligt analysen:

� Pojkar kan vara missgynnade av en högre tendens till ut̊atagerande beteende.

� Pojkar kan vara missgynnade av en högre frekvens av dyslexi och ADHD.

� Flickor kan vara gynnade av en bättre verbal förm̊aga.

� Flickor och pojkar kan vara missgynnade av stress, flickor kan vara särskilt missgyn-
nade av stress p̊a större prov.

� Flickor kan vara gynnade av en bättre förm̊aga att visa intresse och motivation.

� Flickor kan vara gynnade av bättre sociala och kommunikativa färdigheter, t.ex. i
argumentation för ytterligare möjligheter till komplettering eller omprov.

� Flickor med fördelaktigt utseende kan vara gynnade av manliga lärare.

� Flickor och pojkar kan vara gynnade av interna prov av l̊ag validitet, kategorin ”am-
bitiösa flickor” kan vara särskilt gynnad.

� Flickor kan vara gynnade av att nationella provet endast utgör en begränsad del av
betygsunderlaget.

� Flickor och pojkar kan vara gynnade eller missgynnade beroende av deras relativa
resultat p̊a nationella provet.

� Flickor kan vara gynnade av positiva pluggideal, pojkar kan vara missgynnade av
antipluggkulturer.

� Flickor kan vara gynnade av en ”kvinnlig skolmiljö” och en ”feminiserad” läroplan.

� Flickor kan vara gynnade av överkompensering orsakad av ensidig jämställdhetspolitik.
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8 SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Detta avslutande avsnitt sammanfattar studien i slutsatser och diskussion. I diskussionsav-
snittet görs försök att hitta möjliga lösningar. Avslutningsvis ges förslag p̊a vidare forskning.

8.1 Slutsatser

Hur tjänar betyg som likvärdigt m̊att p̊a flickors och pojkars kunskap i matematik? Resulta-
ten av föreliggande studie visar att det förekommer systematiska avvikelser mellan slutbetyg
och resultat p̊a nationella provet i gymnasiets matematikkurser. Flickor erh̊aller oftare ett
slutbetyg som är högre än vad som är motiverat utifr̊an resultatet p̊a nationella provet.
Resultaten indikerar könsskillnader i samtliga matematikkurser, i samtliga län och i b̊ade
kommunala och frist̊aende skolor. Detta bekräftar och förtydligar mönstret i Skolverkets
kvalitetsgranskningsrapport (2015). Samtidigt visar en rad andra kunskapsmätningar, ex-
empelvis PISA och TIMSS, att pojkar presterar lika bra, och i vissa fall bättre än flickor, i
matematik och naturvetenskap. Sammantaget tyder dessa observationer p̊a att betygen inte
är ett könsneutralt och likvärdigt m̊att p̊a elevernas kunskaper, utan att de ocks̊a styrs av
andra, könsbetingade parametrar. Dessa fynd bekräftar Lekholm (2008).

Vilka orsaker kan ligga till grund för en bristande likvärdighet i betygssättningen? Re-
sultaten av enkätstudien tyder p̊a att olika lärarkategorier tillämpar olika bedömningsprak-
tiker vid betygssättning. Egenskaper som lärarens kön och ålder samt inom vilket program
och skolform läraren är verksam tycks p̊averka bedömningen. Systematiska skillnader har
exempelvis p̊avisats för vilken betydelse lärare fäster vid de nationella proven. Kvinnliga
lärare och lärare inom yrkesprogram fäster generellt mindre vikt vid nationella provet vid
betygssättningen jämfört med manliga lärare och lärare inom naturvetenskapliga program.
Olika lärarkategorier är ocks̊a olika benägna att erbjuda sina elever möjlighet till ytterligare
komplettering i slutet av kursen (kap. 6.1). Lärare inom frist̊aende verksamheter och inom
yrkesprogram tenderar att erbjuda sina elever fler bedömningstillfällen jämfört med lärare
inom kommunala verksamheter och inom naturvetenskapliga program. Manliga lärare anger
i högre grad än sina kvinnliga kollegor att de ger efter för p̊atryckningar fr̊an elever, föräld-
rar eller rektorn, vid betygssättning. Sammantaget indikerar enkätstudien att bedömningen
inte är likvärdig och att den delvis är avhängig lärarens kategoritillhörighet. Resultaten är
förenliga med Lindahl (2007a; 2007b), Skolinspektionen (2010) och Hernández et al. (2015).

Den kvantitativa analysen p̊a kursniv̊a visar att de generella avvikelserna mellan slutbe-
tyg och provbetyg är störst p̊a yrkesförberedande program. Trots stora avvikelser för b̊ada
könen är avvikelserna för flickor oproportionerligt stora. En viktig delförklaring kan vara
flickornas relativt svagare resultat p̊a nationella provet i yrkesprogrammens Matematik 1a
och Matematik 2a. Denna förklaring understöds av den fördjupade analysen (kap. 6.2.4)
som visar att det kön som är resultatmässigt missgynnat p̊a nationella provet i högre grad
gynnas i slutbetyget. Skillnaderna är generellt minst p̊a betygsniv̊a E≤ och ökar tydligt p̊a
betygsniv̊a C≤, respektive B≤, där störst skillnader kan noteras. Jämfört med betygsniv̊a
B≤ minskar generellt flickornas förspr̊ang n̊agot p̊a betygsniv̊a A, n̊agot som kan vara en
takeffekt i kombination med att betyget A, till skillnad fr̊an B, har tydliga betygskriterier.
Den stora avvikelsen mellan provresultat och slutbetyg p̊a yrkesprogrammen kan sannolikt
kopplas till resultatet av enkätstudien som visar att lärare p̊a yrkesprogrammen, jämfört
med andra lärare, fäster minst vikt vid resultatet p̊a nationella provet vid betygssättningen.
Dessutom är de mest benägna att ge eleverna möjlighet till ytterligare bedömningstillfällen
efter nationella provet (kap. 6.1). Korrelationsanalysen ger ytterligare stöd åt bilden att lära-
re p̊a olika program lägger s̊aväl varierande vikt vid resultatet p̊a nationella provet generellt
som att de l̊ater provresultatet bli olika avgörande för flickor och pojkar i slutbetyget.

I c-kurserna, som läses p̊a tekniska och naturvetenskapliga program, är könsdifferensen
mindre extrem och uppvisar ocks̊a en n̊agot större spretighet över s̊aväl kurserna som be-
tygsniv̊aerna. Avvikelserna talar till pojkarnas fördel p̊a betygsniv̊a E≤, n̊agot som troligen
är en konsekvens av pojkarnas betydligt svagare resultat p̊a nationella provet inom detta
sp̊ar (Tabell [1],[2], kap. 6.2.4). Situationen är däremot annorlunda p̊a betygsniv̊a C och hög-
re. Den allmänna trenden är att flickorna, liksom inom övriga sp̊ar, b̊ade gynnas p̊a de tre
högsta betygsniv̊aerna och i de senare matematikkurserna (med reservation för Matematik
3c), även om skillnaderna allts̊a är generellt mindre än i a- och b-kurserna (kap. 6.2). Enligt
enkätstudien tillhör lärare p̊a naturvetenskapliga program den lärarkategori som fäster störst
vikt vid resultatet p̊a nationella provet vid betygssättning. Att könsdifferensen samtidigt är
minst här är s̊alunda väntat.
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De länsvisa jämförelserna visar samma övergripande tendens i hela landet. Flickor är
gynnade i samtliga län p̊a de tv̊a undersökta betygsniv̊aerna E≤ (icke-signifikant enligt
Felmodell 1) och C≤. I majoriteten av länen kan signifikanta skillnader noteras p̊a betygsniv̊a
C≤. I Västernorrlands och Västmanlands län kan särskilt stora avvikelser för flickor noteras.
I Kalmar och Gotlands län är könsskillnaderna stora p̊a betygsniv̊a C och högre. Resultaten
bekräftas av samtliga fyra analysmetoder. De län som uppvisar allra minst könsdifferens
är Uppsala och Norrbottens län (kap. 9.3). Liksom fallet för den kursvisa analysen visar
länsanalysen (kap. 6.2.4) att den relativa prestationen p̊a nationella provet har en omvänd
relation till slutbetyget.

Jämförelsen av kommunala och frist̊aende verksamheter visar skillnader b̊ade avseende
slutbetyg och resultat p̊a nationella proven, där kommunala verksamheter visar generellt
starkare resultat. Vidare är avvikelsen mellan provresultat och slutbetyg störst inom fri-
st̊aende skolor. Mönstret är, liksom i tidigare fall, att flickor avviker mest. Särskilt gynnade
är flickor p̊a l̊aga och höga betygsniv̊aer (E≤, B≤ och A), där betygsniv̊a A uppvisar den
mest extrema könsdifferensen. Detta är konsistent med resultatet av enkätstudien som tyder
p̊a att frist̊aende skolor oftare erbjuder eleven möjligheter till komplettering och omprov för
att lyfta slutbetyget (kap. 9.3), möjligheter som, mot bakgrund av forskningen, sannolikt
utnyttjas bäst av flickor (Lekholm, 2008; Melita et al. 2009; Wernersson, 2010; Halpern,
2013).

Slutsatser i sammanfattning:

� Kunskapsmätningar i matematik visar likartade resultat för flickor och pojkar. Pojkar
presterar n̊agot bättre resultat p̊a nationella provet i gymnasiets a- och b-kurser medan
flickor presterar n̊agot bättre resultat i gymnasiets c-kurser (kap. 3.1). Den senaste
PISA-mätningen visar obetydliga könsskillnader i matematik medan TIMSS Advanced
(Skolverket, 2016b; 2016c) visar p̊a en statistiskt säkerställd könsskillnad till fördel för
pojkar. KTH:s förkunskapsprov (Brandell, 2016) visar ocks̊a en fördel för män.

� Flickor gynnas mer än pojkar i slutbetyget relativt resultatet p̊a nationella provet (kap.
6.2). Analysen avslöjar tre generella trender som karakteriseras av progressivt ökande
könsdifferens: mot högre betygsniv̊aer; mot senare kurser inom varje sp̊ar; s̊aväl som
mellan, i tur och ordning, c-, b- och a-kurser.

� Korrelationen mellan flickors resultat p̊a nationella provet och slutbetyg inom a- och
b-kurser är generellt svagare än motsvarande korrelation för pojkar (kap. 6.2.1.4).
Resultatet p̊a nationella provet tycks därför utgöra en mindre del av betygsunderlaget
för flickor jämfört med pojkar inom dessa program. (Se punkt 5.)

� Det r̊ader ett omvänt förh̊allande mellan relativ prestation p̊a nationella provet och
avvikelse i slutbetyget (kap. 6.2.4). Det kön som är resultatmässigt missgynnat p̊a
nationella provet gynnas i slutbetyget. Effekten ökar progressivt i takt med stigande
betygsniv̊a. Mönstret är detsamma i den kursvisa och länsvisa analysen.

� Kvinnliga lärare och lärare inom yrkesprogram fäster mindre vikt vid resultatet p̊a na-
tionella provet vid betygssättning jämfört med andra lärarkategorier (kap. 6.1). Flickor
gynnas samtidigt mest i betygssättningen p̊a yrkesprogram. (Se punkt 3.)

� Lärare inom yrkesprogram och inom frist̊aende verksamheter tillhör de lärarkategorier
som är mest benägna att erbjuda eleverna fler bedömningstillfällen efter nationella
provet (kap. 6.1). En plausibel hypotes är att flickor har bättre förm̊aga att utnyttja
s̊adana tillfällen. (Se punkt 8.)

� Länsvisa jämförelser visar att könsdifferensen är p̊ataglig i Västernorrlands och Väst-
manlands län p̊a samtliga betygsniv̊aer, samt i Kalmar och Gotlands län p̊a betygsniv̊a
C och högre (kap. 9.3). Uppsala län uppvisar minst skillnader.

� Inom frist̊aende verksamheter gynnas flickor p̊a l̊aga och höga betygsniv̊aer. Flickor in-
om frist̊aende verksamhet gynnas särskilt mycket p̊a betygsniv̊a A relativt pojkar inom
samma verksamhet och relativt b̊ade flickor och pojkar inom kommunal verksamhet
(kap. 9.3). (Se punkt 6.)

� En majoritet av respondenterna (63 procent) säger att de n̊agon g̊ang utsatts för
p̊atryckningar att sätta högre slutbetyg. P̊atryckningarna kommer i allmänhet fr̊an
elever, föräldrar, kollegor, rektorer och skolchefer (kap. 6.1).
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8.2 Diskussion

I detta avslutande avsnitt diskuteras studiens resultat och slutsatser. Försök görs för att
identifiera orsaker och möjliga lösningar. Avslutningsvis ges förslag p̊a fortsatt forskning.
Inledningsvis diskuteras studiens metodval.

8.2.1 Metodkritik

Enkätundersökningen syftade till att undersöka skillnader i bedömningspraktiken hos olika
lärarkategorier. För detta gjordes ett stratifierat urval av skolor i olika län. Drygt 230 skolor
kontaktades, oftast gick kontakten via skolans administration eller ledning, men i de fall
det var möjligt kontaktades skolans lärare direkt. Sammanlagt svarade 182 matematiklärare
p̊a enkätundersökningen, vilket motsvarar omkring 10–20 procent av alla matematiklärare
som kan förväntas ha exponerats för enkätutskicket. Detta utgör i sin tur cirka 3–6 procent
av hela landets verksamma gymnasielärare i matematik. I varje enkätundersökning utgör
bortfallet ett större eller mindre problem. I detta fall kan bortfallet uppskattas till minst 80
procent, vilket f̊ar anses vara betydande. Är detta d̊a ett problem?

Det kan finnas flera skäl till att lärare inte besvarade enkäten. Ett troligt skäl kan handla
om tidsbrist. Enkäten skickades ut i mitten av maj, i tider av nationella prov, betygssamtal,
studentfester med mera. Ett annat skäl kan handla om bristande engagemang och okunskap
om vad enkäten syftar till. I det bifogade brevet beskrevs inneh̊allet i enkäten. För att inte
p̊averka det slumpmässiga urvalet skrevs emellertid detta brev medvetet kortfattat utan
onödiga detaljer och utan att avslöja n̊agot tydligt syfte. Detta val av formulering kan ha
p̊averkat deltagandet negativt s̊aväl som positivt, men det kan ocks̊a ha bidragit till att
beh̊alla det slumpmässiga urvalet intakt. Ytterligare ett möjligt skäl till varför lärare inte
har svarat kan handla om att enkäten inte n̊adde fram till hela den andel som uppskattas ha
blivit exponerade. Av olika skäl kan brevet ha fastnat n̊agonstans p̊a vägen i skolans interna
mailsystem. Kanske kom bara en br̊akdel av breven fram till rätt person vid rätt tidpunkt.

En central fr̊aga är hur bortfallet kan ha p̊averkat urvalet. Ett möjligt ”värstascenario”
skulle kunna innebära att enbart de allra mest ambitiösa lärarna besvarade enkäten. Den
grupp lärare som tar sitt yrke p̊a stort allvar och som efter bästa förm̊aga anstränger sig
för att följa riktlinjerna i de nationella styrdokumenten. Med ett s̊adant urval skulle man
förvänta sig mindre skillnader i bedömningspraktik mellan olika lärargrupper jämfört med
om urvalet var representativt. Med hänsyn till r̊adande tidsbrist i läraryrket (i synnerhet
i maj-juni) är det sannolikt att urvalet snarare har tonvikt p̊a de mer ambitiösa lärarna
än p̊a de mindre ambitiösa lärarna. N̊agot som i sin tur torde innebära att resultatet av
enkätstudien underskattar de faktiska skillnader i bedömningspraktik som finns mellan olika
lärargrupper. En bortfallsstudie skulle åtminstone delvis kunna besvara fr̊agan hur stor
denna underskattning är. Det är en fr̊aga för vidare forskning att utvidga kunskapen om
olika lärargruppers syn p̊a bedömning och betygssättning, ett omr̊ade som till stora delar är
outforskat.

I analysen av slutbetyg och provresultat användes nationell data för perioden 2011 till
2016. Sammanlagt omfattar datamaterialet omkring 730.000 provresultat och 600.000 slut-
betyg. I varje statistisk analys är mängden data en central faktor för tillförlitliga resultat.
Andra viktiga faktorer handlar om metodvalet och kvaliteten p̊a datamaterialet. Inget resul-
tat är tillförlitligare än det som metoden och datamaterialet till̊ater. Vid analys av relationen
mellan slutbetyg och provresultat hade ett rimligt tillvägag̊angssätt varit att analysera av-
vikelser p̊a individniv̊a för att dra slutsatser p̊a gruppniv̊a. En s̊adan analys hade krävt
tillg̊ang till individdata inneh̊allande uppgift om s̊aväl varje elevs resultat p̊a nationella pro-
vet som slutbetyg. S̊adan data var dock inte tillgänglig för denna studie, och valet föll därför
p̊a mer omständliga metoder. En betydande svaghet är s̊alunda att analysen inte kopplar
betyg till provresultat p̊a individniv̊a. Har detta d̊a n̊agon betydelse? I studien valdes en
metod som anpassades till, och kompenserade för, datamaterialets brister. Detta kunde del-
vis göras genom grova indelningar av betygsgrupper för att hitta kvalitativa trender. Givet
denna utg̊angspunkt är det troligt att fr̊anvaron av individdata har liten, eller försumbar,
betydelse för de slutsatser som har kunnat dras fr̊an analysen. Det faktum att resultaten är
okänsliga för metodvalet och dessutom konsistenta med oberoende statistik fr̊an SIRIS talar
för det. Å andra sidan hade metodvalet sannolikt blivit ett annat om mer detaljerad data
varit tillgänglig. Det g̊ar bara att spekulera kring vilka fynd en s̊adan analys hade kunnat
resultera i.
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Varje teknisk diskussion kring analysmetod är emellertid underordnad fr̊agan kring da-
tamaterialets validitet. Inneh̊aller datamaterialet den information som krävs för att ge svar
p̊a forskningsfr̊agorna? Fr̊agan är avhängig de nationella provens validitet i relation till kur-
sernas centrala inneh̊all s̊aväl som rättningens reliabilitet i relation till kunskapskraven. Som
har belysts i denna studie finns problem inom b̊ada dessa omr̊aden, och de nationella proven
kan därför inte sägas representera ett objektivt m̊att p̊a pojkars och flickors kunskaper i
matematik. I andra kunskapsmätningar presterar pojkar generellt n̊agot bättre än flickor i
högre matematik, en skillnad som dessutom blir progressivt större för bättre resultat. Att
samma mönster inte g̊ar att se i resultaten i de nationella proven kan hänga samman med
det systematiska arbete som bedrivs av PRIM-gruppen för att eliminera generella könsskill-
nader p̊a proven. Mot bakgrund av detta är en plausibel gissning att resultaten av denna
studie faktiskt underskattar könsdifferensen. Det kan allts̊a betyda att avvikelsen mellan
kunskapsniv̊a och slutbetyg för flickor relativt pojkar är ännu större än den här skattade.

8.2.2 Förslag till lösningar

Det synes troligt att orsakerna till de fynd som gjorts i studien inte är enkelt isolerade
och lätt åtgärdade utan att de snarare utg̊ar fr̊an ett komplext samspel mellan en rad
vitt skilda faktorer som troligen st̊ar att finna p̊a b̊ade elevniv̊a, skolniv̊a s̊aväl som p̊a
samhällsniv̊a. Av den anledningen ter det sig osannolikt att det finns en universallösning
som löser likvärdighetsproblemet i sin helhet. Däremot g̊ar det att se ett antal åtgärder som
troligen skulle leda till betydande förbättringar.

Enkätstudien visade att det tycks r̊ada högst varierade uppfattningar kring bedömning
och betygssättning som i vissa fall har l̊agt, eller inget, stöd i de nationella styrdokumenten.
Detsamma framg̊ar av bland annat Skolinspektionens rapport (2010). Stora lärargrupper
utbildades p̊a 1970- och 80-talen när läroplanerna s̊ag delvis annorlunda ut än idag. Risken
är s̊alunda att vissa lärare fortsätter en gammal bedömartradition som inte har förankring i
dagens kunskapskrav. Om detta är en bidragande orsak till likvärdighetsproblemen kan en
möjlig dellösning handla om lärarfortbildning kring bedömning. Ett viktigt m̊al för en s̊adan
utbildning skulle handla om att befästa en bedömningspraktik som grundar sig i de aktuella
kunskapskraven enligt Gy2011. Ytterligare en central punkt inom skolan generellt kan handla
om att medvetandegöra och diskutera den typ av nationella (och internationella) anomalier
i betygsbedömning som berörs i denna studie. Redan i Allan Svenssons doktorsavhandling
Lika betyg - lika beg̊avning? (Svensson, 1972) konstateras att det föreligger systematiska
avvikelser mellan pojkars och flickors betyg vid samma resultat p̊a beg̊avningstester. Under
de 45 år som g̊att har flertalet nya studier pekat i samma riktning. Men trots att inget
tyder p̊a att skillnaderna har minskat är problemet fortfarande förh̊allandevis okänt. Att
likvärdighetsproblem best̊ar kan, till viss del, sannolikt hänföras till att det finns en bristande
medvetenhet (eller ovilja) kring problemet.

För en sund bedömningskultur är det avgörande att lärare och rektorer har ett profes-
sionellt förh̊allningssätt till de lagfästa rutiner som ska r̊ada vid bedömning och betygssätt-
ning. I styrdokumenten framg̊ar tydligt att lärarens roll är att bedöma sina elever utifr̊an
kunskapskraven. Rektors roll är att underbygga goda förutsättningar för s̊adan bedömning
genom att ge lärarna förtroende och autonomi, s̊aväl som att verka för öppenhet och kollegial
samverkan. Denna ordning är nödvändig eftersom läraryrket, till skillnad fr̊an rektorsyrket,
är ett professionsyrke där just ämneskompetens och bedömarkompetens är centrala hörn-
stenar. Trots detta anger lärare i enkätstudien att rektorer och skolchefer inte sällan utövar
otillbörliga p̊atryckningar i syfte att höja betyg. Detta kan delvis ses som en konsekvens av
skolans marknadisering (Vlachos, 2010), där skolans medelbetyg i hög utsträckning används
som konkurrensmedel. En överhängande risk är s̊alunda att rektorer och skolchefer i allt för
hög grad har fokus p̊a sekundära m̊al som rör ”genomströmning”, ekonomi, marknadsföring
och statistik, snarare än p̊a skolans kärnuppgifter s̊asom god kunskapsutveckling hos ele-
verna tillsammans med rättvis och likvärdig bedömning. En åtgärd för att öka rektorernas
och skolchefernas kompetens vore att höja kraven för behörighet. I dagsläget är den behörig
som har liten eller ingen erfarenhet av skola och utbildning (Skolinspektionen, 2017). Ett
rimligt minimikrav vore lärarexamen och undervisningserfarenhet för s̊aväl rektorer som för
dem som vill starta och driva en skola. Ytterligare åtgärder för att stärka lärarens autonomi
vid betygssättning kan handla om att inrätta en visselbl̊asarfunktion hos exempelvis Skol-
inspektionen. Till denna skulle lärare, anonymt, kunna vända sig för att anmäla eventuell
korruption och andra allvarliga missförh̊allanden inom den egna skolverksamheten. Kom-
munalisering och marknadisering har av allt att döma kraftigt försvagat lärarens ställning
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i skolsystemet. Sannolikt skulle en visselbl̊asarfunktion b̊ade förbättra lärarens ställning,
samtidigt som det skulle göra skolsystemet mer transparent och underlätta rättssäker och
likvärdig bedömning.

I en ideal marknadsekonomi har kunderna obegränsad information om kvaliteten p̊a de
varor och tjänster som de vill konsumera. Detta för att vara i st̊and att fatta rationella och väl
avvägda beslut. I en reell marknadsekonomi är denna information däremot mer eller mindre
begränsad, inte sällan därför att det ligger i företagens intresse att vara återh̊allsamma med
vederhäftig information. Ett grundproblem i den konkurrensutsatta skolan handlar allts̊a
om att den information som krävs för att göra ett välinformerat skolval till övervägande
del saknas (Vlachos, 2010). Betygen har alltid haft en informationsfunktion. Betygen ska ge
information till eleven, föräldrarna och skolan om huruvida elever uppn̊att kunskapsm̊alen
och utvecklat sina förm̊agor. I sp̊aren av den decentraliserade och m̊alstyrda skolans (Lpo 94)
behov av uppföljning och utvärdering fick betygen en roll som m̊att för skolverksamheternas
resultat och effektivitet. Detta drevs vidare i den konkurrensutsatta skolan som förvandlade
betygen till utpräglade konkurrensm̊att. D̊a betygen fick denna dignitet i skolsystemet, och
för enskilda verksamheter, hade det allts̊a varit närmast förv̊anande om detta inte lett till
oönskade effekter.

En sätt att stävja alla typer av betygsanomalier kan vara att kombinera tydliga eko-
nomiska sanktioner med ett oberoende m̊att som mer objektivt än betyg mäter elevernas
kunskapsniv̊a efter avslutad utbildning. Skolor som uppvisar systematiska avvikelser mellan
kunskapsniv̊a och slutbetyg kan s̊alunda straffas ekonomiskt. Viktiga kriterier för detta kun-
skapsm̊att är dels att skolorna själva inte kan p̊averka mätförfarandet, och dels, att m̊attet
har hög validitet, det vill säga speglar elevernas faktiska kunskaper. Nationella provet är ett
instrument framtaget i syfte att mäta elevers kunskapsniv̊a och säkra likvärdig bedömning.
Ett problem med nationella provet är dock att det genom sitt lokala rättningsförfarande inte
uppfyller det första kriteriet, vilket innebär att skolorna genom att p̊averka rättningen ocks̊a
p̊averkar mätningen. I ett scenario där utfallet av mätningen dessutom kan f̊a ekonomiska
konsekvenser för skolan kan man allvarligt misstänka att rättningens reliabilitet dramatiskt
försämras. En möjlighet kan därför vara växling av nationella prov mellan lärarkollegor inom
olika verksamheter. Kollegial rättning kan å ena sidan avhjälpa det bias som finns mellan
lärare och elev, och minska risken för snällbetyg, men rättningen skulle fortfarande del-
vis tyngas av samma problem som finns vid självrättning. Bedömningen skulle exempelvis
fortfarande lida av bristande reliabilitet vilket är särskilt allvarligt när konsekvenserna för
skolan kan bli stora. Dessutom g̊ar det inte att utesluta att skolkonkurrensen skulle kunna f̊a
absurda effekter p̊a rättningen, d̊a lärare fr̊an konkurrerande skolor rättar varandras prov.

Centralrättade eller självrättade digitala nationella prov skulle emellertid avhjälpa detta
problem. Centralrättade prov skulle b̊ade fria lärarna fr̊an en stor arbetsbörda, samtidigt
som rättningen skulle bli mer likvärdig. Å andra sidan skulle denna lösning vara behäftad
med andra problem. Centralrättade prov skulle tillintetgöra en av de nationella provens
viktigaste uppgifter, nämligen att ge lärarna ett verktyg som hjälper dem att tolka och
konkretisera kunskapskraven, n̊agot som i sig ökar likvärdigheten. En lösning vore därför
att införa ett nationellt delprov som centralrättas eller självrättas samtidigt som övriga
prov fortsatt rättas lokalt. Huruvida ett m̊att som utg̊ar fr̊an medelresultatet p̊a ett s̊adant
delprov skulle uppfylla kravet p̊a validitet är dock en fr̊aga som kräver omfattande diskussion.
Samtidigt ger ett s̊adant scenario möjlighet att fästa mindre vikt vid rättningens reliabilitet
till förm̊an för uppgifternas validitet.

En helt annan möjlighet kan vara att använda högskoleprovet för att kalibrera slut-
betygen (p̊a t.ex. skolniv̊a) i varje årskull. Det finns en bevisat stark korrelation mellan
gymnasiebetyg och resultat p̊a högskoleprovet (Stage & Ögren, 2011; Ögren, 2014), n̊agot
som skulle möjliggöra att slutbetyg p̊a skolniv̊a, via högskoleprovet, kan översättas till na-
tionellt jämförbara slutbetyg. Även här finns validitetsproblem, men å andra sidan skulle
vinsten vara en hög grad av likvärdighet. Alternativet är betyg, som enligt denna studie,
lider av b̊ade allvarliga reliabilitetsproblem och validitetsproblem.

Det är väldokumenterat att den svenska skolan lider av betydande ordningsproblem
(Skolverket, 2013). Det ligger i ton̊aringens natur att vara upprorisk mot vuxenvärlden,
och pojkar oftare än flickor uppvisar aggressiva och ut̊atagerande beteenden (Ingvar, 2010).
Samtidigt menar vissa (Henrekson et al, 2017) att kunskapssynen i skolans läroplan försv̊a-
rar ordning, struktur och ett gott lärande. Läraren har en mycket begränsad repertoar av
disciplin̊atgärder att vidta mot stökiga elever. Det är därför ingalunda förv̊anande om be-
tygen inte bara blir kunskapsm̊att, utan ocks̊a ett maktmedel för att straffa olydiga pojkar
(Arevik, 2011b, 9 februari). Det har föreslagits en rad åtgärder för att komma till rätta med

60



ordningsproblemen, där vissa förespr̊akar ökade disciplin̊atgärder medan andra lägger vikt
vid ökade resurser och mer tid. I Metta Fjelkners utredning (U 2014:B) föresl̊as mobilförbud
och ordningsomdömen som möjliga åtgärder. Bland andra Jan Björklund, tidigare skolmi-
nister, menar att ordningsbetyg är ett sätt att ”renodla ämnesbetygen” till att enbart gälla
kunskapskraven (Arden, 2011, 31 maj). Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén, pekar
däremot p̊a mindre klasser, mer tid till vaje elev, minskad administration och stöd till ele-
ver som ligger efter, som bättre lösningar (Holmström, 2014b, 9 september). Forskningen
pekar p̊a vikten av tydliga rutiner och strukturer, där läraren är den tydliga ledaren, för att
upprätth̊alla ordningen i klassrummet (Henrekson, 2017). Ordning i klassrummen gynnar,
enligt Henrekson, lärandet för b̊ade flickor och pojkar. Samtidigt skulle det minska lärarnas
behov att straffa olydnad med lägre betyg.

Verklig jämställdhet m̊aste utg̊a fr̊an verkligheten. I en skola som har jämställdhet som
ambition borde det allts̊a vara en självklarhet att ta hänsyn till b̊ade pojkar och flickor sam-
tidigt som man främjar kunskap kring deras olikheter. Icke desto mindre finns det vittnesm̊al
om hur skolan har ett ”könskodat” inneh̊all som ger flickor förspr̊ang, samtidigt som m̊anga
pojkar sägs uppleva ”främlingskap” för skolan (Björnsson, 2005; Arevik, 2011a, 9 februari).
Denna utveckling har sannolikt sin förklaring i att senare läroplaner har lagt stor tonvikt p̊a
generella sociala och kommunikativa färdigheter samtidigt som det skett en ”feminisering”
av ämnesinneh̊allet. I exempelvis teknikämnet har en rad konkreta anpassningar gjorts för
att f̊anga flickors intressen, utan att motsvarande anpassningar har gjorts för pojkar (kap.
2.3.1, kap. 7.2). Ocks̊a högskolornas ingenjörsutbildningar har varit förem̊al för liknande
förändringar, där inriktningar med ord som ”design” i namnet f̊att allt större utrymme. Fe-
nomenet är dock ingalunda unikt för skolsystemet utan är symptom p̊a en övergripande
samhällstrend som inneburit betydande politisering av samhällets institutioner. Skolan har
olyckligtvis blivit sk̊adeplats för kvartalspolitik, doktriner och ovetenskap, där den senaste
reformen alltid är den bästa. Kunskapens status har effektivt nedmonterats till förm̊an för
mer grumliga politiska m̊al. För att bryta denna utveckling m̊aste skolan fredas fr̊an poli-
tisk kl̊afingrighet och istället bli en skola p̊a vetenskapens och kunskapens grund. En skola
som uppmuntrar och gynnar b̊ada könen. Att ompröva dagens läroplan, och göra den mer
könsneutral (Arevik, 2011a, 9 februari), mer grundad p̊a vetenskap, samt erkänna elevers
olikheter (Ingvar, 2010) skulle troligen förbättra pojkars möjlighet att finna sin identitet i
undervisningen. Men det handlar troligen lika mycket om att fostra pojkar till ett positivt
mansideal, som å ena sidan bejakar flit och höga ambitioner, men som å andra sidan inte
st̊ar i konflikt med pojkars rätt att vara pojkar. Om intentionerna i skolans demokratiupp-
drag verkligen är p̊a allvar borde det innebära en strävan mot allas inkludering. Detta borde
omfatta högbeg̊avade s̊aväl som svagbeg̊avade, introverta s̊aväl som extroverta, pojkar s̊aväl
som flickor.

Lösningsförslag i sammanfattning:

� Ökad tonvikt p̊a likvärdig bedömning inom lärarutbildning och skola.

� Ökade krav p̊a rektorer och skolchefer t.ex. krav p̊a lärarexamen.

� Införande av en visselbl̊asarfunktion inom Skolinspektionen.

� Införande av ett oberoende kunskaps- och kvalitetsm̊att.

� Införande av ekonomiska sanktioner mot skolor som uppvisar betygsanomalier.

� Införande av disciplin̊atgärder t.ex. ordningsomdömen och obligatoriskt mobilförbud.

� Införande av mindre klasser för att främja studiero och disciplin.

� Ökad tonvikt p̊a ämneskunskap i läroplan och skola.

� Ökad tonvikt p̊a vetenskap och beprövad erfarenhet t.ex. genom stärkt koppling mellan
utbildning och forskning.

� Ökad tonvikt p̊a kunskap kring pojkars och flickors olikheter.

� Införande av en könsneutral läroplan som främjar balans mellan könen.

� Ökad kunskap kring jämställdhetspolitikens konsekvenser.
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8.2.3 Fortsatt forskning

Föreliggande studie har p̊avisat systematiska skillnader mellan s̊aväl lärares bedömningsprak-
tik som könsskillnader i slutbetyg i relation till resultat i kunskapsmätningar. Samtidigt har
den kanske väckt fler fr̊agor än den har besvarat. I studien gavs inte möjlighet att stude-
ra resultat p̊a individniv̊a. Av vikt vore att göra fördjupad analys av data där hänsyn tas
till elevens kön, skolform, län och kurs, samt undersöka hur betygsdifferensen (slutbetyg-
provresultat) varierar för olika betygsniv̊aer. Viktigt vore ocks̊a att närmare granska kvali-
teten p̊a rättningen av de nationella proven inom olika program och skolformer. Detta skulle
sammantaget troligen ge en betydligt klarare bild av observationerna som kunde vara till
hjälp vid tolkning av bakomliggande mekanismer.

Enhetlighet i lärares bedömningspraktik är avgörande för likvärdig betygssättning. Det
vore därför av värde att göra fördjupade studier av hur bedömningspraktiken varierar inom
olika lärarkategorier. Särskilt intressant vore att studera hur lärarens kön p̊averkar bedöm-
ningen av flickor respektive pojkar när andra parametrar, s̊asom program och skolform,
konstanth̊alls. Intressant vore ocks̊a att undersöka olika aspekter av bedömningen i klass-
rummen i relation till kunskapskraven, och mer specifikt, hur lärare viktar kunskapskravens
olika förm̊agor inbördes i bedömningen. Som del i detta vore det ocks̊a värdefullt att under-
söka resultatskillnader i interna bedömningar med hänsyn till kön, program och skolform.

En glömd grupp i svensk skola är de särbeg̊avade eleverna. Forskning visar att cirka 1–5
procent av eleverna tillhör denna grupp och att gruppen domineras av pojkar. Samtidigt
finns det tecken p̊a att m̊anga av dem underpresterar. Mer forskning behövs kring hur man
kan stödja dessa elever, s̊a att deras beg̊avning ges möjlighet att sl̊a ut i full blom.
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In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.

George Orwell

63



Referenser

[1] Adler, B., (2005). Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksv̊arigheter. E-bok. Upplaga
2. Höllviken: Nu-förlaget. Hämtad: http://www.dyskalkyli.nu/ Dyskalkyliboken.pdf

[2] Alm, S. E. & Britton, T. (2011). Stokastik. Stockholm: Liber.

[3] Arden, R. & Plomin, R. (2006). Sex differences in variance of intelligence across child-
hood. Personality and Individual Differences, 41(1), 39-48.

[4] Arevik, N. (2011a, 9 februari). Pojkar missgynnas i betygssättningen. Lärarnas tidning.
Tillgänglig: http://lararnastidning.se/ pojkar- missgynnas-i- betygsattningen/

[5] Arevik, N. (2011b, 9 februari). Sluta straffa olydiga pojkar. Lärarnas tidning. Till-
gänglig: http://lararnastidning.se/sluta-straffa-olydiga-pojkar/
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[17] Byström Sjödin, M. (2015). S̊a skapar de ordning och reda. Skolvärlden.
http://skolvarlden.se/artiklar/sa-skapar-de-ordning-och-reda

[18] Carp, O. (2013, december). Sverige sämst i klassen. DN. Tillgänglig:
http://www.dn.se/ nyheter/ sverige/ sverige-samst-i-klassen/

[19] Dahl, S. (2014). Män och jämställdhet: Betänkande av Utredningen om män och jäm-
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(2017-06-28): http://tidningenalfa.se/ formagorna-gor-amnet-tydligare/

[23] Fitch, R. H., & Denenberg, V. H. (1998). A role for ovarian hormones in sexual diffe-
rentiation of the brain. Behav Brain Sci, 21(3), 311–327; discussion 327–352. Hämtad:
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[82] Skolverket. (1994). 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Stockholm: Skol-
verket

[83] Skolverket. (2007). Provbetyg - Slutbetyg. Likvärdig bedömning? http://kvutis.se/wp-
content/uploads/2014/05/pdf1725.pdf
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mansättning och resultat. Ume̊a universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Insti-
tutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

69



9 APPENDIX

I detta Appendix A-E redovisas avsnitt som av utrymmesskäl inte finns med i kap. 2-8.
Appendix är uppbyggt enligt följande.

� Appendix A: Kort historik kring betygssystemen under 1900- och 2000-talet. Kort
kunskapsfilosofisk bakgrund till dagens kunskapsbegrepp.

� Appendix B : Resultat p̊a högskoleprovet år 2011-2016 för kvinnor och män.

� Appendix C : Resultat av länsvis analys och per skolform. Resultat av Metod IIb-analys
samt Felmodell 2). Analys SIRIS-statistik.

� Appendix D : Ett urval av lärarkommentarer i enkätstudien.

� Appendix E : Matlabkod för dataanalysen kap. 6.2.

9.1 Appendix A

9.1.1 En kort betygshistorik

Betyg har funnits minst lika länge som skolan. Behoven av och formerna för betyg har
däremot skiftat över tid för att passa in i samtiden. Det finns antagligen inget s̊adant som
ett perfekt betygssystem (Samuelsson, 2017). I följande avsnitt beskrivs betygssystemen
under 1900-talet fram till idag.

9.1.1.1 Det absoluta betygssystemet
Tiden fram till 1960-talet dominerades av det absoluta systemet. Det var ett kunskapsrela-
terat betygssystem och eleverna bedömdes efter hur bra de kunde ett bestämt inneh̊all. År
1927 fattades beslut att elever som önskade fortsätta studierna vid allmänna läroverk skulle
f̊a ett betyg utfärdat enligt en mall som Skolöverstyrelsen upprättat. Samtidigt granskades
elevernas kunskaper i folkskolan genom folkskoleinspektörer (Samuelsson, 2017). Det abso-
luta betygssystemet utgick fr̊an att det existerade en absolut och säker kunskap som skulle
föras över till eleverna. Eleverna fick betyg varje termin fr̊an årskurs 1 (Skolverket, 2014).
Betygen fördelades enligt en sjugradig betygsskala som hade följande utseende:

Tabell 17 – Betygsniv̊aer enligt det absoluta betygssystemet 1927–1971 (www.skolverket.se).

Betyg Beskrivning

A Berömlig

a Med utmärkt beröm godkänd

AB Med beröm godkänd

Ba Icke utan beröm godkänd

B Godkänd

BC Icke fullt godkänd

C Underkänd

Eleverna i folkskolan fick betyg i uppförande och flit enligt en fyrgradig betygsskala med
betygsbeteckningarna A, B, C och D, där A motsvarade högsta betyg. I realskolan fick
eleverna betyg i uppförande och ordning enligt betygsbeteckningarna A, B och C (Skolverket,
2014). Under 1950- och 60-talet avvecklades successivt parallellskolesystemet med folkskola
och läroverk och ersattes av en nio̊arig grundskola för alla elever. Av olika skäl valde man
samtidigt att överge det absoluta betygssystemet.

9.1.1.2 Det relativa betygssystemet
Den 1 juli 1962 infördes det relativa, eller det grupprelaterade, betygssystemet i och med
införandet av läroplanen för grundskolan Lgr 62 (Skolverket, 2014). I takt med utbildnings-
väsendets utbyggnad under 1960-talet växte behovet av att rangordna eleverna. Det främsta
syftet för införande av det relativa betygssystemet var därför att p̊a ett systematiskt och
tillförlitligt sätt rangordna eleverna för att garantera ett rättvist urval till studier vid gym-
nasium eller vid universitet och högskola. Betyg skulle fördelas enligt en femgradig skala där
det framg̊ar hur m̊anga procent av alla elever som skulle ha ett visst betyg. I Tabell [18]
framg̊ar andelarna (www.skolverket.se):
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Tabell 18 – Betygsniv̊aer enligt det relativa betygssystemet (Skolverket).

Betyg 1 2 3 4 5

Procent 7 24 38 24 7

Betyg sattes p̊a l̊ag- och mellanstadiet samt i årskurserna 7, 8 och 9. P̊a l̊agstadiet sattes
betyg i ämnena svenska, matematik, kristendom, hembygdskunskap, musik, gymnastik samt
i årskurs 3 i slöjd. Eleverna betygsattes i fler ämnen i högre årskurser. Betyg i ordning
och uppförande bedömdes enligt en tregradig skala för ordning och en fyrgradig skala för
uppförande. Betygsbeteckningarna var A, B, C och D, där högst betyg var A.

Samuelsson konstaterar att: ”Betyget skulle bygga p̊a ett system som uppfyller avnämar-
nas fordringar p̊a en s̊a l̊angt som möjligt tillförlitlig gradering av olika elevers studiepre-
sentationer.” D̊avarande Skolöverstyrelsen konstruerade standardprov i svenska, matematik
och engelska för att kvalitetssäkra betygssättningen. Resultatet p̊a standardproven blev en
mall mot vilken lärare kunde jämföra elever och klasser med nationella resultat. Läraren
hade normalfördelningskurvan till sin hjälp vid betygssättningen. Kurvan hade tagits fram
med hjälp av ett stort antal intelligenstester. Det var inte klassen som skulle utgöra normen,
det var nationen. Det fanns fem betygssteg där 1 var den lägsta niv̊a och 5 den högsta. En
vanlig uppfattning är, enligt Samuelsson, att kunskapssynen i de läroplaner som föregick det
m̊alstyrda betygssystemet är det nuvarande systemets motsats. Samuelsson tycker dock att
detta bara till viss del är korrekt. I 1960- och 1970-talens läroplaner st̊ar till exempel en
rad kvalitativa aspekter, som bedömning av elevens förm̊aga att kritiskt pröva p̊ast̊aenden
samt självständigt formulera och lösa problem. Begrepp som tolkning, analys och först̊ael-
se för orsakssammanhang p̊apekades vid sidan av faktakunskaper. Samuelsson betonar att
även formativ bedömningsmetoder förordades, vilket s̊ags som ett sätt att utveckla elevens
kunskaper.

Med tiden växte en bred kritik mot det relativa betygssystemet (Samuelsson, 2017). Be-
tyget ans̊ags bara vara en statistisk relation till andra elevers resultat. Det visade inte vilka
kunskaper den enskilde eleven faktiskt uppn̊att. N̊agot som ofta kritiserades var att läraren
tog sin utg̊angspunkt i den enskilda klassen och inte den nationella normalfördelningskurvan.
Det finns historier om lärare som hävdade att vissa betyg ”tog slut.” Den relativa betygs-
systemet ifr̊agasattes även i statliga utredningar. Redan i mitten av 1990-talet var det dags
för ett nytt skifte av betygssystem.

9.1.1.3 Det m̊alinriktade betygssystemet
I samband med Lpo 94 infördes det m̊alrelaterat betygssystem i grundskola och p̊a gymnasi-
um. I grundskolan infördes tre olika betygssteg: G (Godkänt), VG (Väl godkänt) och MVG
(Mycket väl godkänt). I gymnasiet fanns ocks̊a betyget IG (Icke godkänt) (Skolverket, 2014).
Fr̊an början fanns inga kriterier för G och MVG p̊a grundskolan. Först år 2000 tog Skolverket
fram betygskriterier för MVG. Den nya m̊alstyrningen innebar att undervisningens inneh̊all
inte skulle specificeras med samma tydlighet (Samuelsson, 2017). Kvalitativa och generella
kunskapsm̊al lyftes fram i stället. Samtidigt som skolan förändrades genom m̊alstyrning ge-
nomfördes ocks̊a ett skifte i den politiska styrningen genom kommunaliseringen. Staten satte
fr̊an och med nu bara upp ramar för verksamheten genom skollagen och läroplaner. Det var
sedan upp till kommunerna att fylla m̊alen med inneh̊all (Samuelsson, 2017). Lärarna skul-
le själva i högre grad än tidigare konkretisera och tolka läroplanen. Nya uppföljnings- och
utvärderingssystem växte fram och blev viktiga som en följd av m̊alstyrningen och decent-
raliseringen. Skolmyndigheterna använde bland annat betyg för att mäta skolornas resultat
och effektivitet. Betygens roll som urvalsinstrument förstärktes, trots den motsatta intentio-
nen. Betyg som urvalsinstrument ställde stora krav p̊a likvärdighet i systemet. Införandet av
friskolor och möjligheten att fritt välja skola medförde ytterligare behov av att kontrollera
skolors kvalitet och betygsättning genom till exempel förenklade m̊albeskrivningar och sty-
rande nationella prov. Även om kommunaliseringen och friskolereformen avs̊ag att öka det
professionella friutrymmet, konstaterar Samuelsson, att handlingsutrymmet alltid kommer
att utmanas av kraven fr̊an medborgare och politiker p̊a likvärdighet och rättvisa.

V̊aren 2008 presenterade den betygsberedning som den borgerliga regeringen tillsatt ett
förslag om att en sexgradig betygsskala införs p̊a grundskolan fr̊an och med årskurs 6 samt
p̊a gymnasieskolan. I förslaget framh̊alls kopplingen mellan införandet av flera betygssteg
och anpassning till den europeiska 7-gradiga ECTS-skalan, som är ett försök till en EU-
standardiserad betygsskala inom akademin. Det huvudsakliga argumentet bakom förslaget
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var att stärka betygens informationsfunktion. I och med Gy2011 finns det fem betygssteg
för godkända betyg och ett betygssteg för icke godkänt resultat. Beteckningarna G, VG och
MVG byttes ut mot en bokstavsskala, där A-E betecknar godkända resultat och F icke god-
känt resultat. Om underlag för bedömning helt saknas till följd av omfattande fr̊anvaro ska
betyg inte sättas, vilket ska markeras med ett horisontellt streck. Den aktuella skalan byg-
ger p̊a ett m̊alrelaterat system med nationella betygskriterier. I detta system finns skriftliga
betygskriterier för de tre niv̊aerna A, C och E.

Tabell 19 – Betygsskalan MVG–IG och A–F (www.skolverket.se)

20 15 10 0

MVG VG G IG

A B C D E F

20 17.5 15 12.5 10 0

Betygen omräknas till ett poängsatt meritvärde som används vid antagning till högre stu-
dier. I det aktuella systemet är de lägsta respektive högsta poängen desamma som tidigare.
Detta ska, enligt Skolverket, signalera att man inte avser att sänka niv̊an för den lägsta
godkäntniv̊an.

Förändringarna med Gy2011 kan ses b̊ade som ett uttryck för ökad kontroll och an-
passningar till förändrad skolstruktur. Oavsett tolkning och politiska preferenser kommer
alltjämt lärarnas behov av att samtala kring bedömning att kvarst̊a. Det är inte heller själv-
klart att ökade inslag av till exempel nationella prov automatiskt innebär begränsningar för
lärarna. Tvärtom kan det innebära ökad möjlighet för lärare att kräva mer tid för kollegiala
samtal om bedömning, d̊a sambedömning kan vara en väg till ökad likvärdighet. Detta kan
i förlängningen leda till är en professionsutveckling med ett gemensamt ämnesdidaktiskt
spr̊ak och gemensamma normer (Samulelsson, 2017).

9.1.2 Kort om kunskapsfilosofi och dagens kunskapsbegrepp

I detta avsnitt behandlas kort kunskapsfilosofin och dess historia. Eftersom kunskapsbegrep-
pet finns som en slags underliggande premiss för denna studie är syftet med avsnittet att i
n̊agon m̊an nyansera begreppet och ge en bild av dess m̊angtydighet. Syftet är ocks̊a att ge
en bakgrund till begreppets renässans i sentida läroplaner.

Den stora fr̊agan om kunskapens natur har upptagit filosofer sedan åtminstone högklas-
sisk tid i antikens Grekland. De kanske första att fundera kring dessa fr̊agor var Sokrates, och
hans elev Platon, under 400-talet f.Kr. Sokrates filosofi kretsade kring människan, etik och
moral, politik och kunskapsteori. Han tog avst̊and fr̊an sofisternas relativistiska kunskapssyn
och menade att det finns s̊adant som absolut och sann kunskap. Sokrates kunskapsteori ut-
g̊ar ifr̊an begreppsanalys, som innebär noggrann analys av begreppens innebörd med m̊alet
att finna en universell definition. Bara genom att klargöra ordens innersta mening f̊ar vi,
enligt Sokrates, kunskap om s̊adana begrepp som ”rättvisa” och ”ondska”. Som ett medel
för att uppn̊a denna grad av insikt framh̊aller Sokrates dialektiken (samtalskonsten). Det är
enligt Sokrates i dialog med andra vi uppn̊ar sann kunskap om oss själva och världen. Och
det är enligt Sokrates genom kunskap vi har möjlighet att bli goda och moraliska människor
(Molander, 1999).

Platon delade Sokrates uppfattning att vägen till sann kunskap g̊ar genom den dialektis-
ka metoden. Platon byggde sedermera vidare p̊a Sokrates tankar och formaliserade dem i en
rationalistisk kunskapsteori. Platon menade att kunskap kan definieras som ”sann, välgrun-
dad tro”. S̊aledes är kunskap, enligt Platon, en slags förening av det absoluta och objektiva å
ena sidan, och det individuella och subjektiva å andra sidan. Platon klargjorde ocks̊a distink-
tionen mellan det som kan kallas säker kunskap, episteme, och det som innebär att inneha
en åsikt, doxa (Gustavsson, 2002). Platon menade att vi uppn̊ar kunskap om en företeelse
genom att fastställa dess universella definition. Men samtidigt kan inte denna definition re-
presentera n̊agot som finns i verkligheten. Det g̊ar att fastställa en universell definition för
cirkeln, men den perfekta cirkeln finns inte i verkligheten. Cirkeln finns istället som idé i en
egen verklighet, i den ideala idévärlden. Den värld som upplevs med v̊ara sinnen, sinnevärl-
den, är, enligt Platon, en skuggvärld och blott en återspegling av den perfekta idévärlden.
Platons kunskapsteori var rationalistisk därför att han menade att enda vägen till sanningen
i en dualistisk verklighet är genom samtal och dialog snarare än genom empiriska studier av
en ofullkomlig sinnevärld (Molander, 1999).
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Aristoteles menade, till skillnad fr̊an Platon, att den enda verklighet som finns är den
som vi uppfattar genom v̊ara sinnen. Aristoteles var s̊alunda realist eftersom han menade
att verkligheten existerar oberoende av v̊art förnuft och v̊ara sinnen. Han antog följaktligen
en kunskapsteoretisk h̊allning som i första hand sökte kunskap genom empiriska studier.
Aristoteles ans̊ag Platons teoretiska kunskapsbegrepp otillräckligt och lade till tv̊a kun-
skapsbegrepp som han kopplade till praktiska verksamheter. Den ena kallade han techne,
en kunskapsform kopplad till hantverksskicklighet och skapande. Den andra kunskapsfor-
men som han kallade fronesis återspeglar den kunskap som kan komma till uttryck inom
moraletiska diskussioner, praktisk klokhet eller först̊and (Molander, 1999.

Betydelsen av Platons och Aristoteles filosofier för den västerländska civilisationens ut-
veckling kan troligen inte underskattas. Platons utpräglat rationalistiska kunskapssyn i kom-
bination med Aristoteles mer empiristiska kunskapssyn utgör själva kärnan i den moderna
vetenskapliga metoden. De tre kunskapsformerna epistme (teoretisk kunskap), techne (prak-
tisk kunskap) och fronesis (praktisk klokhet) har ocks̊a i hög utsträckning format den kun-
skapsfilosofiska diskussion som startade med Sokrates och som har förts under historien fram
till idag.

I boken Vad är kunskap? (2002) diskuterar Bernt Gustavsson hur de olika kunskapsfor-
merna värderats över tid. Gustavsson konstaterar att den teoretiska, vetenskapliga kunska-
pen fick en dominant ställning under 1900-talet samtidigt som den praktiska, kloka, kun-
skapen alltmer förlorade sin status. Detta är problematiskt, menar Gustavsson, eftersom ett
demokratiskt samhälle behöver kloka och kritiskt reflekterande medborgare som inte tar va-
nor, seder och traditioner för givna. Dessutom behövs den praktiska klokheten i v̊ar sociala
gemenskap och i livets sv̊ara valsituationer, resonerar Gustavsson. IT-samhället bjuder p̊a
stora utmaningar vad gäller kravet att filtrera informationsbruset. Informationen flödar, men
informationen m̊aste tolkas och först̊as för att bli kunskap. Gustavsson menar att detta är en
demokratisk kunskapsfr̊aga. Sedan 1980-talet har diskussioner och forskning bedrivits kring
den tysta kunskapens betydelse. I 1994 års läroplan återkom begreppet bildning efter att ha
varit försvunnet fr̊an läroplanen i m̊anga år (Lpo 94). Samtidigt fick kunskapsbegreppet en
renässans i de fyra kunskapsformerna fakta, först̊aelse, färdighet och förtrogenhet. Detta kan
ses som ett tydligt eko av v̊art antika filosofiska arv samtidigt som det, enligt Gustavsson,
är ett försök att anpassa kunskapsbegreppet till den moderna tidens utmaningar.

Gustavsson menar att god utbildning utg̊ar fr̊an alla kunskapsformer i en väl avvägd
balans. Det f̊ar aldrig finnas en motsättning mellan att veta, att kunna och att vara klok.
Vetenskaplig kunskap är viktig för att först̊a världen och fatta välgrundade beslut. Skapan-
dets kunskap behöver ett spr̊ak för att kunna kommuniceras. Klokskapen behövs för att
användningen av kunskap följer etiska principer och alltid tjänar människans väl.
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9.2 Appendix B

9.2.1 Högskoleprovets kvantitativa del

Högskoleprovet är ett frivilligt nationellt skriftligt prov som används som urval vid antagning
för högskolestudier. Syftet med högskoleprovet är att rangordna sökanden till högskolan efter
provresultat, samtidigt som provresultatet ger ett m̊att p̊a sannolikheten för den enskilde
att klara högskolestudier. Provet tas fram av myndigheten Universitets- och högskoler̊adet
och ges under höst och v̊ar varje år. De som skrivit högskoleprovet placeras vid ansökan
till högskolestudier i en separat urvalsgrupp, vid sidan av den för betyg, och erh̊aller därvid
ökade chanser att komma in p̊a en utbildning. Resultatet fr̊an varje provgrupp normeras för
att göra resultatet oberoende av provtillfälle. Efter normering erh̊alls provpoäng mellan 0,0
och 2,0. Sedan hösten 2011 best̊ar provet av en verbal del och en kvantitativ del (Universites-
och högskoler̊adet, 2017).

För resultatet p̊a högskoleprovets kvantitativa del visar datamaterialet systematiska
könsskillnader till förm̊an för män under perioden 2011–2016. Män har under perioden er-
h̊allit i genomsnitt 6,4 procentenheter högre andel rätta svar jämfört med kvinnor, med liten
variation över tid. Resultatet p̊a högskoleprovets verbala del visar liknande mönster, även om
skillnaderna mellan könen där är mindre. Christina Stage, professor i beteendevetenskapliga
mätningar, och Gunilla Ögren visar i sina undersökningar att könsskillnaderna ökar i takt
med bättre resultat (Stage & Ögren, 2011; Ögren, 2014). Enligt Stage är det mer än dubbelt
s̊a m̊anga män som kvinnor uppn̊ar provpoängen 2,0. Förutom att större andel kvinnor än
män skriver provet pekar Stage p̊a flera skillnader mellan grupperna:

� Manliga deltagare har oftare en teoretisk gymnasieutbildning.

� Fler män än kvinnor med höga betyg skriver provet.

� Män skriver oftare provet flera g̊anger och ökar därmed chansen för högre resultat.

Men trots statistisk korrigering för s̊adana skillnader kvarst̊ar, enligt Stage, en oförklarad
skillnad mellan könen. En skillnad som är tydligast för de bästa resultaten. ”Tjejer som g̊att
naturvetenskapligt program f̊ar i snitt högre provresultat än killar fr̊an andra gymnasiepro-
gram. Men de f̊ar sämre resultat än killar som g̊att naturvetenskapligt program”, enligt Stage
(Hamrén, 2009, 23 oktober).

I Figur [18] framg̊ar resultaten, som andel klarade fr̊agor, för högskoleprovets kvantitativa
del höst och v̊ar för åren 2011 till 2016. Svart stapel motsvarar resultatet för män och vit
stapel motsvarar resultatet för kvinnor. Under perioden 2011–2016 har andelen kvinnor som
skriver högskoleprovet varierat mellan 50,3 procent och 53,9 procent med ett medelvärde
motsvarande 52,0 procent, enligt data fr̊an Universites- och högskoler̊adet.

Figur 18 – Resultat för Högskoleprovets kvantitativa del 2011–2016, v̊ar (A) och höst (B) fördelat p̊a
kön. (Källa: Universites- och högskoler̊adet).
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9.3 Appendix C

9.3.1 Könsskillnader kursvis (Metod IIb)

I detta avsnitt redovisas resultaten av dataanalysen baserad p̊a Metod IIb (Q-metoden,
kap. 5.2.4). Diagrammen i detta avsnitt visar analys av Matematik 1a och Matematik 2a.
Diagram 1 (fr̊an vänster) visar andelskvoten för slutbetyg och nationella provresultat p̊a
varje given betygsniv̊a. Kvoten subtraheras med ett för att flytta referensvärdet till noll.

Figur 19 – Metod IIb-analys av nationell data för Matematik 1a.

Jämförelse med Figur [13] illustrerar skillnaden mellan Metod IIa och IIb. Återigen framst̊ar
flickornas avvikelse som mer p̊ataglig än pojkarnas. I diagram 1 (fr̊an vänster) blir detta
särskilt tydligt för de högre betygen. Metoden ger en andelssumma skild fr̊an noll vilket, i
detta fall, resulterar i tydligt dominanta staplar för de högre betygen, jämfört med de lägre,
i diagram 3. Av diagram 1 kan utläsas att en cirka 75 procent mindre andel av eleverna, av
b̊ada könen, har erh̊allit betyget F i slutbetyg jämfört med resultatet p̊a nationella provet
i Matematik 1a. Samtidigt har en 75 procent större andel av flickorna erh̊allit slutbetyget
B jämfört med resultatet p̊a nationella provet. Motsvarande värde för pojkar är cirka 60
procent. Av diagram 2 framg̊ar att könsdifferensen för avvikelsen är störst för betyget B.

I Figur [20] redovisas resultaten för Matematik 2a. Även i denna kurs framst̊ar flickorna
som särskilt gynnande. Liksom i Matematik 1a är flickornas andelsavvikelse större än pojkar-
nas p̊a samtliga betygsniv̊aer. Men till skillnad fr̊an trenden i Matematik 1a, där avvikelsen
för betyget A avtog n̊agot för b̊ada könen, är trenden i Matematik 2a närmast linjär över
hela betygsskalan (diagram 1). Andelen flickor som erh̊aller betyget B i slutbetyg är nära 120
procent större än motsvarande andel som uppn̊ar betyget p̊a nationella provet. För betyget
A är situationen än mer extrem: andelen av flickorna som erh̊aller A i slutbetyg är nära
140 procent större än andelen som uppn̊ar betyget p̊a nationella provet. För pojkarna är
motsvarande skillnad för betyget B knappt 70 procent, och för betyget A cirka 80 procent.
Diagram 3 och 4 stärker bilden av att flickor är betydligt mer gynnade än pojkar för de högre
betygen i Matematik 2a. Testet i diagram 4 visar att, Q, för betygsgrupperingen F–D/C–A,
är signifikant större än noll p̊a niv̊an α = 0.05.
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Figur 20 – Metod IIb-analys av nationell data för Matematik 2a.

Tabell [20] uppvisar i huvudsak samma mönster som Tabell [15]. P̊a betygsniv̊a E≤ är
parametern, Q, signifikant större än noll (p̊a niv̊an α ≤ 0.1) för kurserna Ma 1a, Ma 1b och
Ma 2a, vilket precis överensstämmer med resultaten fr̊an Metod IIa. För högre betyg, upp till
betygsniv̊a B≤, ökar den statistiska signifikansen för flertalet kurser. För betygsniv̊a A kan
liksom i föreg̊aende analys en svagt avtagande trend observeras. Parametern, Q, uppvisar
emellertid negativa värden för Ma 3c p̊a samtliga betygsniv̊aer, utom, p̊a betygsniv̊a A.

Tabell 20 – Resultat per kurs och betygsniv̊a, Metod IIb.

Kurs
QE sQE

pE (QE = 0) ?
QC sQC

pC (QC = 0) ?
×10−2 ×10−2 ×10−2 ×10−2

Matematik 1a 3.02 0.74 2.42× 10−5 ? ? ? ? 4.16 1.61 4.99× 10−3 ? ? ? ? : p < 10−1

Matematik 1b 0.88 0.59 6.87× 10−2 ? 2.50 1.14 1.45× 10−2 ? ? ? ? : p < 5× 10−2

Matematik 1c −0.10 0.90 5.43× 10−1 0.08 1.18 4.72× 10−1 ? ? ? : p < 10−2

Matematik 2a 3.26 2.33 8.08× 10−2 ? 5.91 2.94 2.20× 10−2 ? ? ? ? ? ? : p < 10−3

Matematik 2b −0.84 1.97 6.65× 10−1 2.98 2.59 1.24× 10−1

Matematik 2c −1.76 0.47 9.99× 10−1 0.28 0.55 3.02× 10−1

Matematik 3b 0.68 2.61 3.98× 10−1 5.21 3.03 4.27× 10−2 ? ?

Matematik 3c −1.82 1.11 9.49× 10−1 −0.23 1.45 5.62× 10−1

Matematik 4 0.00 0.94 4.99× 10−1 2.00 1.28 5.89× 10−2 ?

Kurs
QB sQB

pB (QB = 0) ?
QA sQA

pA (QA = 0) ?
×10−2 ×10−2 ×10−2 ×10−2

Matematik 1a 4.36 1.80 7.61× 10−3 ? ? ? 2.49 2.75 1.83× 10−1

Matematik 1b 1.74 1.03 4.44× 10−2 ? ? 2.35 2.11 1.33× 10−1

Matematik 1c 0.22 1.50 4.40× 10−1 −0.63 1.97 6.25× 10−1

Matematik 2a 10.4 3.90 3.95× 10−3 ? ? ? 10.2 6.44 5.67× 10−2 ?

Matematik 2b 6.23 2.64 9.16× 10−3 ? ? ? 6.89 4.24 5.19× 10−2 ?

Matematik 2c 1.90 0.65 1.67× 10−3 ? ? ? 2.80 1.13 6.61× 10−3 ? ? ?

Matematik 3b 11.0 3.38 5.72× 10−4 ? ? ? ? 7.16 4.22 4.48× 10−2 ? ?

Matematik 3c −0.18 1.65 5.54× 10−1 0.77 2.22 3.64× 10−1

Matematik 4 3.65 1.55 9.16× 10−3 ? ? ? 5.07 2.53 2.23× 10−2 ? ?
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9.3.2 Könsskillnader länsvis

I detta avsnitt redovisas resultaten av analys av länsvisa könsdifferenser utifr̊an tv̊a av tre
analysmetoder definierade i kap. 5.2. Avsnittet behandlar Sveriges samtliga 21 län. Analysen
är oberoende av kurs och skolform.

9.3.2.1 Jämförelse av medelresultat
I Tabell [21] redovisas värdet av parametern, ∆m, för län nummer 01 till 25. Ett positivt
värde tolkas allts̊a som att flickors medelbetyg avviker mer (i positiv riktning) än pojkars
fr̊an resultatet p̊a nationella provet. Ett negativt värde tolkas som att pojkars medelbetyg
avviker mer än flickors fr̊an resultatet p̊a nationella provet. Standardavvikelsen har beräknats
b̊ade enligt Felmodell 1) och 2).

Tabell 21 – Resultat per län, Felmodell 1) och 2).

Län
∆m s∆m p

?
∆m s∆m p

?
×10−1 ×10−1 ×10−1 ×10−1

[11 − 16] [11 − 16]

Stockholm 2.45 5.00 3.12 2.45 3.09× 10−3 < 10−11 ? ? ? ? ? : p < 10−1

Uppsala 1.36 4.98 3.92 1.36 3.50× 10−2 5.16× 10−5 ? ? ? ? ? ? : p < 5× 10−2

Södermanland 4.85 5.28 1.79 4.85 4.76× 10−2 < 10−11 ? ? ? ? ? ? ? : p < 10−2

Östergötland 2.16 5.24 3.40 2.16 2.33× 10−2 < 10−11 ? ? ? ? ? ? ? ? : p < 10−3

Jönköping 4.37 5.29 2.04 4.37 2.79× 10−2 < 10−11 ? ? ? ?

Kronoberg 3.07 5.22 2.78 3.07 5.00× 10−2 4.26× 10−10 ? ? ? ?

Kalmar 5.73 5.25 1.37 5.73 4.46× 10−2 < 10−11 ? ? ? ?

Gotland 5.85 5.56 1.47 5.85 1.73× 10−1 3.53× 10−4 ? ? ? ?

Blekinge 3.46 5.50 2.65 3.46 6.13× 10−2 8.54× 10−9 ? ? ? ?

Skåne 2.99 5.07 2.78 2.99 5.85× 10−3 < 10−11 ? ? ? ?

Halland 3.51 5.30 2.54 3.51 3.31× 10−2 < 10−11 ? ? ? ?

V. Götaland 5.33 5.16 1.51 5.33 4.36× 10−3 < 10−11 ? ? ? ?

V ärmland 4.34 5.11 1.98 4.34 3.70× 10−2 < 10−11 ? ? ? ?

Örebro 4.38 5.41 2.09 4.38 3.77× 10−2 < 10−11 ? ? ? ?

V ästmanland 5.23 5.10 1.53 5.23 4.44× 10−2 < 10−11 ? ? ? ?

Dalarna 1.97 5.42 3.58 1.97 3.53× 10−2 1.19× 10−8 ? ? ? ?

Gävleborg 5.44 5.26 1.51 5.44 4.49× 10−2 < 10−11 ? ? ? ?

V ästernorrland 6.27 5.22 1.15 6.27 5.45× 10−2 < 10−11 ? ? ? ?

Jämtland 4.70 5.52 1.97 4.70 1.29× 10−1 1.30× 10−4 ? ? ? ?

V ästerbotten 3.55 5.40 2.55 3.55 3.79× 10−2 < 10−11 ? ? ? ?

Norrbotten 2.39 5.39 3.29 2.39 4.61× 10−2 1.12× 10−7 ? ? ? ?

Resultatet visar att parametern, ∆m, är positiv i samtliga län (∆m > 0), vilket innebär
fördel för flickor. Resultaten är statistiskt signifikanta p̊a niv̊an, α = 0.001 och högre, för
perioden 2011 till 2016 (enligt Felmodell 2). Högst värden kan noteras för Västernorrlands
län, följt av Gotlands och Kalmar län. I samtliga dessa tre län uppvisar ∆m värden > 0.50,
vilket ska tolkas som att differensen för medelvärdet av flickors slutbetyg och resultatet p̊a
nationella provet är ett femtedels betygssteg högre än motsvarande skillnad för pojkar. I
exemplet Västernorrlands län erhöll flickor p̊a nationella proven betygsmedelvärdet 8,89,
medan pojkar erhöll det n̊agot högre värdet 9,18 (samtliga kurser). Slutbetygsmedelvärdet
för flickor var i samma län 11,80 och för pojkar 11,46. Differensen för medelvärdesavvikelsen
blir s̊alunda: (11.80− 8.89)− (11.46− 9.18) = 0.63.

9.3.2.2 Metod IIa
I detta avsnitt redovisas resultaten av den länsvisa analysen baserad p̊a Metod IIa (∆-
metoden, kap. 5.2.3). I Tabell [22] redovisas ∆-värden för län 01 till 25. I tabellen visas
resultat för tv̊a olika parvisa betygsgrupperingar: F/E–A (∆E) och F–D/C–A (∆C). I Tabell
[22] framg̊ar ocks̊a resultatens statistiska signifikans enligt Felmodell 1).

Vid jämförelse uppvisar kolumn, ∆E , stora likheter med Tabell [21]. Positiva värden
(∆ > 0) kan återigen noteras för samtliga län, p̊a b̊ada betygsniv̊aerna (E≤ och C≤). För
betygsniv̊a C≤ utgör Västernorrlands och i synnerhet Gotlands och Kalmars län extremfal-
len. I Gotlands län är differensen mellan andelen flickor som erh̊aller slutbetyg C, eller högre,
10,54 procentenheter större jämfört med andelen som erh̊aller C, eller högre, p̊a nationella
provet. För pojkar är motsvarande differens 4,29 procentenheter.
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Tabell 22 – Resultat per län, Metod IIa.

Län
∆E s∆E

pE (∆E = 0) ?
∆C s∆C

pC (∆C = 0) ?
×10−2 ×10−2 ×10−2 ×10−2

Stockholm 1.68 4.04 3.38× 10−1 1.11 2.08 2.96× 10−1 ? : p < 10−1

Uppsala 0.99 4.06 4.03× 10−1 0.95 1.99 3.16× 10−1 ? ? : p < 5× 10−2

Södermanland 2.48 4.60 2.95× 10−1 3.21 1.78 3.51× 10−2 ? ? ? ? ? : p < 10−2

Östergötland 1.49 4.36 3.67× 10−1 1.64 2.03 2.10× 10−1 ? ? ? ? : p < 10−3

Jönköping 1.80 4.28 3.37× 10−1 3.76 2.17 4.17× 10−2 ? ?

Kronoberg 1.06 4.30 4.03× 10−1 2.72 2.11 9.83× 10−2 ?

Kalmar 2.37 4.34 2.93× 10−1 4.93 2.04 7.80× 10−3 ? ? ?

Gotland 1.95 4.51 3.33× 10−1 6.25 2.22 2.49× 10−3 ? ? ?

Blekinge 2.20 4.68 3.19× 10−1 3.15 1.99 5.67× 10−2 ?

Skåne 2.15 4.19 3.04× 10−1 1.57 1.99 2.16× 10−1

Halland 1.68 4.48 3.54× 10−1 3.04 1.96 6.05× 10−2 ?

V ästra Götaland 3.21 4.23 2.24× 10−1 3.01 2.05 7.06× 10−2 ?

V ärmland 2.29 4.35 2.99× 10−1 3.17 1.88 4.59× 10−2 ? ?

Örebro 2.12 4.67 3.25× 10−1 3.07 1.89 5.26× 10−2 ?

V ästmanland 2.95 4.34 2.49× 10−1 3.34 1.88 3.79× 10−2 ? ?

Dalarna 0.91 4.55 4.21× 10−1 2.13 2.06 1.51× 10−1

Gävleborg 3.58 4.59 2.18× 10−1 2.48 1.77 8.02× 10−2 ?

V ästernorrland 3.35 4.47 2.27× 10−1 4.23 1.85 1.12× 10−2 ? ?

Jämtland 2.89 4.49 2.59× 10−1 0.83 2.27 3.57× 10−1

V ästerbotten 1.26 4.41 3.88× 10−1 3.95 2.19 3.55× 10−2 ? ?

Norrbotten 1.77 4.42 3.45× 10−1 0.95 2.11 3.26× 10−1

9.3.2.3 Metod IIb
I detta avsnitt redovisas resultaten av dataanalysen baserad p̊a Metod IIb (Q, kap. 5.2.3). I
Tabell [23] redovisas Q-värden för län 01 till 25. Resultaten redovisas för tv̊a olika parvisa
betygsgrupperingar: F/E–A (QE) och F–D/C–A (QC). I tabellen framg̊ar ocks̊a resultatens
statistiska signifikans, betecknat med noll till fyra stjärnor.

Tabell 23 – Resultat per län, Metod IIb.

Län
QE sQE

pE (QE = 0) ?
QC sQC

pC (QC = 0) ?
×10−2 ×10−2 ×10−2 ×10−2

Stockholm 0.84 2.00 3.38× 10−1 1.32 2.49 2.99× 10−1 ? : p < 10−1

Uppsala 0.39 1.99 4.22× 10−1 0.68 2.46 3.91× 10−1 ? ? : p < 5× 10−2

Södermanland 1.28 2.33 2.92× 10−1 4.49 2.76 5.18× 10−2 ? ? ? ? : p < 10−2

Östergötland 0.71 2.15 3.71× 10−1 2.00 2.65 2.23× 10−1 ? ? ? ? : p < 10−3

Jönköping 0.84 2.08 3.43× 10−1 4.14 2.66 5.99× 10−2 ?

Kronoberg 0.49 2.12 4.09× 10−1 3.10 2.72 1.27× 10−1

Kalmar 1.17 2.11 2.90× 10−1 6.58 2.56 5.07× 10−3 ? ? ?

Gotland 0.87 2.24 3.49× 10−1 6.58 2.97 1.33× 10−2 ? ?

Blekinge 1.08 2.29 3.19× 10−1 4.06 2.86 7.78× 10−2 ?

Skåne 1.08 2.07 3.02× 10−1 1.77 2.55 2.43× 10−1

Halland 0.78 2.22 3.62× 10−1 3.98 2.83 7.99× 10−2 ?

V ästra Götaland 1.61 2.09 2.19× 10−1 3.66 2.57 7.76× 10−2 ?

V ärmland 1.14 2.17 2.99× 10−1 4.25 2.61 5.14× 10−2 ?

Örebro 1.06 2.31 3.22× 10−1 4.54 2.78 5.11× 10−2 ?

V ästmanland 1.67 2.14 2.18× 10−1 5.03 2.67 2.97× 10−2 ? ?

Dalarna 0.38 2.20 4.32× 10−1 1.66 2.75 2.73× 10−1

Gävleborg 1.91 2.28 2.01× 10−1 3.74 2.74 8.67× 10−2 ?

V ästernorrland 1.84 2.27 2.08× 10−1 6.73 2.74 7.06× 10−3 ? ? ?

Jämtland 1.52 2.23 2.47× 10−1 0.86 2.95 3.85× 10−1

V ästerbotten 0.57 2.21 3.92× 10−1 4.28 2.68 5.52× 10−2 ?

Norrbotten 0.96 2.15 3.28× 10−1 0.56 2.68 4.18× 10−1
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Tabell [23] bekräftar i huvudsak mönstret i Tabell [21] och [22]. P̊a b̊ada betygsniv̊aerna
(E≤ och C≤) är parametern, Q, större än noll för samtliga län. P̊a betygsniv̊a C≤ är, Q,

signifikant större än noll för 13 av 21 län p̊a niv̊an α ≤ 0.1. Återigen uppvisar betygsbe-
dömningen i Västernorrlands, Västmanlands, Gotlands och Kalmars län störst tendens att
avvika till flickornas fördel.

I exempelvis Gotlands län är andelen flickor som erh̊aller slutbetyg C, eller högre, 36,05
procent större jämfört med andelen som erh̊aller C , eller högre, p̊a nationella provet. För
pojkar är motsvarande skillnad 16,92 procent. Kvoten mellan könen (flickor/pojkar) blir
s̊alunda 1,164 (och vidare: log(1.164) = 0.0658). Värt att notera är att Västernorrlands,
Västmanlands, Gotlands och Kalmars län alla tillhör de län men störst differens mellan
pojkars och flickors resultat p̊a nationella proven. Dessutom är provresultaten till pojkarnas
fördel i tre av fyra län. Differenserna är i tur och ordning (P-F): 0,25, -0,31, 0,46, 0,29, vilket
ska jämföras med riksgenomsnittet 0,15 (absolutvärdesmedel).

9.3.2.4 Korrelation provbetyg och slutbetyg
Tabell [24] visar länsvis korrelationen mellan provbetyg och slutbetyg för flickor och pojkar.
Resultatet indikerar en svagare korrelation mellan flickors resultat p̊a nationella provet och
slutbetyget, jämfört med pojkar, i samtliga län. Detta kan tolkas som att nationella provet
utgör en mindre del av betygsunderlaget för flickor jämfört med pojkar. Störst skillnader kan
p̊avisas i Gotlands, Västernorrlands och Västra Götalands län. Minst skillnader kan p̊avisas
i Uppsala, Östergötlands och Stockholms län.

Utöver detta kan en skillnad hos regressionslinjens lutning noteras för flickor och pojkar
p̊a nationell niv̊a, där flickor uppvisar systematiskt lägre värden. En flackare lutning tolkas,
liksom tidigare, som att andelen flickor med högt slutbetyg är hög relativt andelen med högt
provbetyg, samtidigt som att andelen med l̊agt slutbetyg är l̊ag relativt andelen med l̊agt
provbetyg. Detta är i överensstämmelse med övriga resultat.

Tabell 24 – Korrelation provbetyg slutbetyg per län.

Län
kf kp

R2
f R2

p ∆R2

×10−1 ×10−1

Stockholm 7.22 7.88 0.61 0.69 0.08

Uppsala 6.08 6.04 0.63 0.65 0.02

Södermanland 6.03 7.46 0.45 0.58 0.13

Östergötland 7.21 7.42 0.67 0.72 0.05

Jönköping 6.16 7.87 0.59 0.74 0.14

Kronoberg 7.49 8.82 0.65 0.77 0.12

Kalmar 4.83 6.18 0.49 0.59 0.10

Gotland 5.54 7.57 0.61 0.79 0.18

Blekinge 7.48 7.50 0.63 0.75 0.12

Skåne 6.88 7.66 0.60 0.73 0.13

Halland 6.85 7.54 0.68 0.76 0.08

V ästra Götaland 6.23 7.68 0.58 0.75 0.16

V ärmland 7.06 8.05 0.62 0.74 0.11

Örebro 6.30 7.56 0.61 0.71 0.10

V ästmanland 7.00 8.14 0.53 0.64 0.11

Dalarna 5.68 6.23 0.53 0.62 0.10

Gävleborg 6.09 6.99 0.53 0.68 0.15

V ästernorrland 4.72 6.28 0.47 0.63 0.16

Jämtland 4.17 5.41 0.57 0.67 0.10

V ästerbotten 8.06 9.16 0.70 0.81 0.10

Norrbotten 5.25 6.00 0.55 0.70 0.15
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9.3.3 Könsskillnader i kommunala och frist̊aende skolor

I detta avsnitt redovisas resultaten av analysen av könsavvikelser med avseende p̊a skolform.
Avsnittet inleds med analys av könsskillnader utifr̊an medelresultat. I det efterföljande av-
snitten görs analys p̊a fyra olika betygsniv̊aer utifr̊an analysmetod IIa och IIb.

9.3.3.1 Jämförelse av medelresultat
I Tabell [25] redovisas värdet av parametern, ∆m, för kommunala och frist̊aende skolor.

Återigen är parametern ett m̊att p̊a könsdifferensen för avvikelsen mellan betygsmedelvärdet
(för slutbetyget i kursen) och medelresultatet p̊a nationella provet, där ett positivt värde
tolkas som fördel för flickor. Ett negativt värde tolkas som att pojkars medelbetyg avviker
mer än flickors fr̊an resultatet p̊a nationella provet. Standardavvikelsen har beräknats enligt
Felmodell 1) och 2).

Tabell 25 – Resultat per skolform, Felmodell 1) och 2).

Skolform ∆mk s∆m p (∆mk = 0) ?
∆mk s∆m p

?
[11 − 16] [11 − 16] [11 − 16]

Kom. skolor 0.3455 5.15× 10−1 2.51× 10−1 0.3455 4.29× 10−3 < 10−11 ? ? ? ?

Frist. skolor 0.3941 4.98× 10−1 2.14× 10−1 0.3941 1.37× 10−2 < 10−11 ? ? ? ?

Resultatet visar att parametern, ∆m, är positiv i b̊ada skolformer (∆m > 0), vilket innebär
fördel för flickor. Resultaten är statistiskt signifikanta p̊a samtliga niv̊aer enligt Felmodell 2).
Störst ∆m kan noteras för frist̊aende skolor. I kommunala verksamheter ligger provbetyget
i genomsnitt 0,57 betygspoäng högre än i frist̊aende verksamheter. Skillnaden mellan de
genomsnittliga slutbetygen i de tv̊a skolformerna är knappt hälften, 0,27.

9.3.3.2 Metod IIa och IIb
I detta avsnitt redovisas resultaten av dataanalysen av kommunala och frist̊aende skolor
baserad p̊a Metod IIa och Metod IIb.

Figur 21 – Differens andel slutbetyg - andel provbetyg, för kommunal (diagram 1 och 2) och frist̊aende
verksamhet (diagram 3 och 4).

Figur [21] visar differensen, dk, respektive, ∆, för kommunala (diagram 1 och 2) och fri-
st̊aende skolor (diagram 3 och 4). De mest framträdande skillnaderna mellan skolformerna
kan noteras för de lägsta och högsta betygsniv̊aerna. För kommunala skolor är differensen
–2 procentenheter (till flickors fördel) för betygsniv̊a F, medan motsvarande värde är om-
kring –2,3 för frist̊aende skolor. Det kan tolkas som att det föreligger en tydligare tendens
i frist̊aende skolor, jämfört med kommunala skolor, att flickors slutbetyg, mer än pojkars,
avviker fr̊an provresultatet F. För betygsniv̊a E kan noteras ett negativt värde, ∆ < 0, för
kommunala skolor och ett positivt värde, ∆ > 0, för frist̊aende skolor. För betygsniv̊aerna C
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och B föreligger ocks̊a betydande skillnader, till fördel för flickor, i kommunala verksamheter.
För betygsniv̊a A är könsdifferensen däremot obetydlig i kommunala skolor (∆ = 0.2) men
avsevärd i frist̊aende skolor (∆ = 0.6). I b̊ada fallen är skillnaden till flickornas fördel.

I Tabell [26] redovisas värdet av parametrarna ∆ och Q för kommunala och frist̊aen-
de skolor. Resultat för de fyra betygsniv̊aerna: F/E–A (∆E/QE), F–D/C–A (∆C/QC),
F–C/B–A (∆B/QB) och F/B–A (∆A/QA) redovisas. I tabellen framg̊ar ocks̊a resultatens
statistiska signifikans, betecknat med noll till fyra stjärnor.

Tabell 26 – Resultat per skolform och betygsniv̊a, Metod IIa och IIb.

Skolform
∆E s∆E

pE (∆E = 0) ?
∆C s∆C

pC (∆C = 0) ?
×10−2 ×10−2 ×10−2 ×10−2

Kommunala skolor 2.00 4.24 3.18× 10−1 2.30 2.05 1.30× 10−1 ? : p < 10−1

Frist̊aende skolor 2.41 4.20 2.83× 10−1 2.14 1.87 1.26× 10−1 ? ? : p < 5× 10−2

Skolform
∆B s∆B

pB (∆B = 0) ?
∆A s∆A

pA (∆A = 0) ?
? ? ? : p < 10−2

×10−2 ×10−2 ×10−2 ×10−2 ? ? ? ? : p < 10−3

Kommunala skolor 1.14 1.18 1.67× 10−1 0.14 0.69 4.18× 10−1

Frist̊aende skolor 1.40 1.08 9.72× 10−2 ? 0.51 0.66 2.17× 10−1

Skolform
QE sQE

pE (QE = 0) ?
QC sQC

pC (QC = 0) ?
×10−2 ×10−2 ×10−2 ×10−2

Kommunala skolor 1.00 2.08 3.15× 10−1 2.77 2.59 1.42× 10−1

Frist̊aende skolor 1.20 2.10 2.85× 10−1 2.51 2.50 1.57× 10−1

Skolform
QB sQB

pB (QB = 0) ?
QA sQA

pA (QA = 0) ?
×10−2 ×10−2 ×10−2 ×10−2

Kommunala skolor 2.98 3.04 1.64× 10−1 1.86 4.29 3.32× 10−1

Frist̊aende skolor 3.41 2.88 1.18× 10−1 3.56 4.03 1.89× 10−1

Tabell [26] bekräftar i huvudsak mönstret i Tabell [25]. Samtliga ∆/Q−värden är större än
noll vilket innebär fördel för flickor i b̊ada skolformerna. Dessutom uppvisar b̊ade ∆ och Q
större värden för frist̊aende skolor, jämfört med kommunala skolor, p̊a samtliga betygsniv̊aer
utom p̊a betygsniv̊a C≤. P̊a betygsniv̊a B≤, och i synnerhet p̊a betygsniv̊a A, är skillnaden
mellan skolformerna betydande. För betygsniv̊a B≤ och frist̊aende skolor är ∆ signifikant
större än noll för niv̊a α = 0.1, enligt Felmodell 1). Enligt Felmodell 2) är ∆ signifikant
större än noll för b̊ada skolformerna p̊a samtliga niv̊aer.

Figur 22 – Andel pojkar och flickor (procent) med högre slutbetyg jämfört med provresultat (ter-
minsdata 2011–2016), fördelat p̊a frist̊aende och kommunala verksamheter (Bearbetad statistik fr̊an
Skolverket SIRIS, 2017).

9.3.3.3 Korrelation provbetyg och slutbetyg
Tabell [27] visar korrelationen mellan provbetyg och slutbetyg för flickor och pojkar i kommu-
nala respektive frist̊aende verksamheter. Resultatet indikerar en svagare korrelation mellan
flickors resultat p̊a nationella provet och slutbetyget, jämfört med pojkar, i b̊ada skolformer-
na. Frist̊aende skolor st̊ar för den största skillnaden. Beräknat för samtliga matematikkurser
bör resultatet p̊a nationella provet utgöra omkring 50 procent av betygsunderlaget för flickor
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i frist̊aende skolor. Detta kan exempelvis jämföras med 74 procent för pojkar i kommunala
skolor. Avseende regressionslinjens lutning kan det konstateras lägre värden för flickor än
för pojkar i b̊ada skolformerna. Återigen sticker frist̊aende skolor ut med de mest extrema
värdena. Detta är i linje med övriga resultat.

Tabell 27 – Korrelation provbetyg slutbetyg per skolform.

Skolform
kf kp

R2
f R2

p ∆R2

×10−1 ×10−1

Kom. skolor 6.81 7.66 0.63 0.74 0.11

Frist. skolor 6.01 7.22 0.50 0.64 0.13

9.3.4 Statistik SIRIS

Här redovisas bearbetad statistik hämtad fr̊an Skolverkets databas SIRIS. I databasen finns
exempelvis statistik för relationen mellan slutbetyg och resultat p̊a nationella provet. Detta
är uttryckt som andelen elever som erh̊allit högre, lika med, eller lägre slutbetyg jämfört
med resultatet p̊a nationella provet. Absoluta betygsniv̊aer framg̊ar däremot inte.

I diagrammet har ett tidsmedelvärde (2011–2016) av andelen flickor och pojkar som
erh̊allit högre slutbetyg än provbetyg beräknats för samtliga kurser, Ma 1a till och med Ma
4. Dessa har sedan grupperats i a-, b- och c-kurser. Ma 2a är exempelvis en a-kurs, medan
Ma 3c samt Ma 4 är c-kurser.

Figur 23 – Andel (%) med högre slutbetyg än provbetyg (Bearbetad statistik fr̊an SIRIS, 2017).

Genom gruppering av kurserna utkristalliseras ett flertal tydliga trender. En tydlig trend
är att elever p̊a yrkesprogram i l̊angt högre grad än elever p̊a naturvetenskapliga program
erh̊aller ett slutbetyg som avviker minst ett betygssteg (i positiv riktning) fr̊an resultatet
p̊a nationella provet. I Ma 2a erh̊aller nästan varannan flicka (45 procent) och 37 procent
av pojkarna ett slutbetyg som är högre än resultatet p̊a nationella provet. I Ma 2c erh̊aller
däremot 22 procent av pojkarna och 25 procent av flickorna ett slutbetyg som är högre är
provresultatet. Elever inom b-sp̊aret placerar sig mittemellan elever inom a- och c-sp̊aret.
En annan trend är att pojkar är tydligt underrepresenterade bland de elever som erh̊aller
ett högre slutbetyg än provbetyg. Detta är tydligast för a-kurser, men högst p̊atagligt även
för b- och c-kurser. Ytterligare en trend är att andelarna inom varje grupp ökar med senare
kurs. I Ma 1c erh̊aller 16 procent av flickorna ett högre slutbetyg än provresultat, samtidigt
som 31 procent av flickorna erh̊aller ett högre slutbetyg i Ma 4.

Tabell 28 – Andel [%] flickor respektive pojkar som erh̊aller högre slutbetyg än provbetyg (2011–2016).

Kurs Flickor Pojkar ∆ [F-P] Kurs Flickor Pojkar ∆ [F-P]

Matematik 1a 34,2 26,5 7,7 Matematik 1c 16,1 13,8 2,3

Matematik 2a 44,8 36,6 8,3 Matematik 2c 25,0 22,5 2,5

Matematik 1b 28,9 23,5 5,4 Matematik 3c 24,2 21,3 2,9

Matematik 2b 41,3 32,1 9,2 Matematik 4 31,2 25,9 5,3

Matematik 3b 36,4 31,2 5,2

82



9.3.5 Resultat enligt Felmodell 2)

9.3.5.1 Könsskillnader kursvis (Metod IIb)

Tabell 29 – Resultat per kurs, Metod IIb, Felmodell 2). Värden Q enligt Tabell [20].

Kurs
sQE [11 − 16] pE (QE = 0)

?
sQC [11 − 16] pC (QC = 0)

?
×10−4

[11 − 16] ×10−4
[11 − 16]

Matematik 1a 3.04 < 10−11 ? ? ? ? 16.9 < 10−11 ? ? ? ? ? : p < 10−1

Matematik 1b 2.58 < 10−11 ? ? ? ? 7.88 < 10−11 ? ? ? ? ? ? : p < 5× 10−2

Matematik 1c 2.87 1.00 3.52 8.78× 10−3 ? ? ? ? ? ? : p < 10−2

Matematik 2a 51.0 8.33× 10−11 ? ? ? ? 181 5.47× 10−4 ? ? ? ? ? ? ? ? : p < 10−3

Matematik 2b 5.94 1.00 24.9 < 10−11 ? ? ? ?

Matematik 2c 4.51 1.00 6.84 1.63× 10−5 ? ? ? ?

Matematik 3b 19.7 2.93× 10−4 ? ? ? ? 59.3 < 10−11 ? ? ? ?

Matematik 3c 5.26 1.00 8.51 1.00

Matematik 4 7.77 0.49 12.3 < 10−11 ? ? ? ?

Kurs
sQB [11 − 16] pB (QB = 0)

?
sQA[11 − 16] pA (QA = 0)

?
×10−3

[11 − 16] ×10−3
[11 − 16]

Matematik 1a 4.56 < 10−11 ? ? ? ? 11.4 1.45× 10−2 ? ?

Matematik 1b 1.84 < 10−11 ? ? ? ? 4.88 7.59× 10−7 ? ? ? ?

Matematik 1c 0.53 1.21× 10−5 ? ? ? ? 0.85 1.00

Matematik 2a 35.7 1.84× 10−3 ? ? ? 63.8 5.50× 10−2 ?

Matematik 2b 7.94 < 10−11 ? ? ? ? 19.9 2.66× 10−4 ? ? ? ?

Matematik 2c 1.13 < 10−11 ? ? ? ? 1.89 < 10−11 ? ? ? ?

Matematik 3b 13.2 < 10−11 ? ? ? ? 27.6 4.74× 10−3 ? ? ?

Matematik 3c 1.40 0.902 2.48 9.04× 10−4 ? ? ? ?

Matematik 4 1.92 < 10−11 ? ? ? ? 3.10 < 10−11 ? ? ? ?

9.3.5.2 Könsskillnader länsvis (Metod IIb)

Tabell 30 – Resultat per län, Metod IIb, Felmodell 2). Värden Q enligt Tabell [23].

Län
sQE [11 − 16] pE (QE = 0)

?
sQC [11 − 16] pC (QC = 0)

?
×10−3

[11 − 16] ×10−3
[11 − 16]

Stockholm 0.10 < 10−11 ? ? ? ? 0.21 < 10−11 ? ? ? ? ? : p < 10−1

Uppsala 1.16 3.75× 10−4 ? ? ? ? 2.61 4.50× 10−3 ? ? ? ? ? : p < 5× 10−2

Södermanland 1.68 < 10−11 ? ? ? ? 4.24 < 10−11 ? ? ? ? ? ? ? : p < 10−2

Östergötland 0.77 < 10−11 ? ? ? ? 1.71 < 10−11 ? ? ? ? ? ? ? ? : p < 10−3

Jönköping 0.91 < 10−11 ? ? ? ? 1.92 < 10−11 ? ? ? ?

Kronoberg 1.63 1.35× 10−3 ? ? ? 3.47 < 10−11 ? ? ? ?

Kalmar 1.45 < 10−11 ? ? ? ? 3.41 < 10−11 ? ? ? ?

Gotland 5.97 7.22× 10−2 ? 12.6 9.47× 10−8 ? ? ? ?

Blekinge 2.01 3.81× 10−8 ? ? ? ? 4.93 < 10−11 ? ? ? ?

Skåne 0.20 < 10−11 ? ? ? ? 0.43 < 10−11 ? ? ? ?

Halland 1.05 < 10−11 ? ? ? ? 2.74 < 10−11 ? ? ? ?

V ästra Götaland 0.15 < 10−11 ? ? ? ? 0.32 < 10−11 ? ? ? ?

V ärmland 1.24 < 10−11 ? ? ? ? 2.94 < 10−11 ? ? ? ?

Örebro 1.27 < 10−11 ? ? ? ? 3.29 < 10−11 ? ? ? ?

V ästmanland 1.50 < 10−11 ? ? ? ? 3.50 < 10−11 ? ? ? ?

Dalarna 1.17 6.14× 10−4 ? ? ? ? 2.88 4.14× 10−9 ? ? ? ?

Gävleborg 1.53 < 10−11 ? ? ? ? 4.24 < 10−11 ? ? ? ?

V ästernorrland 1.95 < 10−11 ? ? ? ? 5.50 < 10−11 ? ? ? ?

Jämtland 4.44 3.03× 10−4 ? ? ? ? 10.8 2.14× 10−1

V ästerbotten 1.23 1.70× 10−6 ? ? ? ? 2.59 < 10−11 ? ? ? ?

Norrbotten 1.53 1.63× 10−10 ? ? ? ? 3.45 5.39× 10−2 ?
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9.3.5.3 Könsskillnader per skolform (Metod IIa/IIb)

Tabell 31 – Resultat per skolform och betygsniv̊a, Metod IIa/IIb, Felmodell 2). Värden ∆ och Q
enligt Tabell [26].

Skolform
s∆E [11 − 16] pE (∆E = 0)

?
s∆C [11 − 16] pC (∆C = 0)

?
×10−4

[11 − 16] ×10−4
[11 − 16]

Kommunala skolor 2.58 < 10−11 ? ? ? ? 2.20 < 10−11 ? ? ? ? ? : p < 10−1

Frist̊aende skolor 8.61 < 10−11 ? ? ? ? 7.01 < 10−11 ? ? ? ? ? ? : p < 5× 10−2

Skolform
s∆B [11 − 16] pB (∆B = 0)

?
s∆A[11 − 16] pA (∆A = 0)

?
? ? ? : p < 10−2

×10−4
[11 − 16] ×10−4

[11 − 16] ? ? ? ? : p < 10−3

Kommunala skolor 1.95 < 10−11 ? ? ? ? 1.47 < 10−11 ? ? ? ?

Frist̊aende skolor 5.83 < 10−11 ? ? ? ? 4.08 < 10−11 ? ? ? ?

Skolform
sQE [11 − 16] pE (QE = 0)

?
sQC [11 − 16] pC (QC = 0)

?
×10−4

[11 − 16] ×10−4
[11 − 16]

Kommunala skolor 1.38 < 10−11 ? ? ? ? 3.13 < 10−11 ? ? ? ?

Frist̊aende skolor 4.74 < 10−11 ? ? ? ? 10.5 < 10−11 ? ? ? ?

Skolform
sQB [11 − 16] pB (QB = 0)

?
sQA[11 − 16] pA (QA = 0)

?
×10−4

[11 − 16] ×10−4
[11 − 16]

Kommunala skolor 5.87 < 10−11 ? ? ? ? 11.1 < 10−11 ? ? ? ?

Frist̊aende skolor 17.8 < 10−11 ? ? ? ? 30.0 < 10−11 ? ? ? ?
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9.4 Appendix D

9.4.1 Ett urval av lärarkommentarer i enkätstudien

Flertalet av eleverna p̊a yrkesprogrammet jag undervisar p̊a har relativt l̊aga förkun-
skaper och l̊angtifr̊an allt är befäst i den utsträckning jag skulle önska. Tidigare be-
tygssättning ifr̊agasätts ofta av mig och mina kolleger. För att inte tappa merparten
av dem s̊a m̊aste jag ju möta dem där de är kunskapsmässigt. Mycket av tiden g̊ar åt
till tragglande och försöka lära sig saker utantill, att bygga tal- och begreppsuppfatt-
ningen fr̊an grunden. Procent och geometri är de omr̊aden vi sedan jobbar allra mest
med. När sedan nationella proven kommer s̊a är det alltid en liten ”twist” i varje fr̊aga.
Dit har vi oftast inte riktigt kommit än och poängen blir inte alls den vi hoppas p̊a.
Elever med förlängda kurser eller F sedan tidigare som har läst extra i ett-tv̊a år till
godkänns ibland till slut d̊a vi hjälpligt har kunnat n̊a kunskapsm̊alen och visat det via
uppdelade prov, muntliga prov etc. I flera fall är jag dock tveksam till om de verkligen
skulle klara ett helt nationellt prov om jag la det framför dem. Jag vill inte kalla det
p̊atryckningar men skolledning kan ha en bristfällig syn p̊a hur l̊angt fr̊an ett godkänt
betyg (E) en elev faktiskt kan vara. Ex: Elev som har g̊att 9 år i grundskola (p̊a n̊agot
vis blivit godkänd), skriver 2p p̊a NP och f̊ar betyget F. Ibland kan det d̊a beslutas
om förlängd kurs eller andra insatser som innebär n̊agot mer tid och ytterligare ett par
resurspass för eleven. Men det som inte har fungerat under 10 år kommer ju knappast
kunna åtgärdas p̊a 3 veckor, kan jag tycka.

(Lärare #8 )

Nationella proven är en bra hjälp vid betygsättning och en motvikt mot r̊adande be-
tygsinflation.

(Lärare #59 )

Krav/försök att p̊averka min bedömning och betygssättning kommer först och främst
fr̊an kollegor. [...] Informella, personliga åsikter presenterade i spontana möten är van-
liga.

(Lärare #65 )

[...] För att generalisera s̊a är pojkarna mer ointresserade av matematik förutom ett

f̊atal som är otroligt duktiga/ambitiösa och starka i ämnet. Bland flickorna vill fler

vara ”duktiga” och flertalet ligger p̊a en ”mellanniv̊a”.

(Lärare #132 )

Om de tog bort den relativa betygsskalan skulle denna undersökning vara helt onödig.
Med den relativa betygsskalan menar jag att när man söker vidare till universitet och
högskolor s̊a tävlar man med sina betyg relativt betyg fr̊an hela Sverige. Man borde
istället se gymnasiebetyget som ett sorts intyg man behöver för att göra intagnings-
prov till universiteten (olika intagningsprov för olika utbildningar). Det vill säga man
l̊ater universiteten bestämma om en student har tillräckliga kunskaper för att p̊abörja
universitetsutbildning. Det som d̊a skulle hända är att de gymnasieskolor som ger en
bra utbildning skulle bli de populära gymnasieskolorna och inte de gymnasieskolor som
ger höga betyg.

(Lärare #133 )

Det är viktigt att bedömning och betygssättning blir rättvis. Ett nationellt prov är bra
för detta ändam̊al (även om det finns nackdelar som att man bara lär sig för provet
och inte för att bli duktig i matematik). Bedömningen f̊ar dock aldrig skymma m̊alet
att eleverna skall lära sig s̊a mycket matematik som möjligt. Enligt mig bör man som
lärare sträva efter att lägga sin kraft och tid åt att lära ut och f̊ar elever intresserade
av matematik. Tyvärr verkar fokus ibland ligga p̊a att studera färgglada matriser eller
resonera kring huruvida fr̊agan bör ge procedur eller resonemangspoäng (detta gäller
som tur är inte min nuvarande skola). Detta ger varken en bättre bedömning, större
intresse hos eleverna eller bättre kunskaper. När man l̊ater en matris fr̊an ett datorsy-
stem sätta betyg och omdömen kan man väl inte ha speciellt stor tilltro till sin egen
förm̊aga att bedöma en elevs kunskaper, eller?

(Lärare #138 )

NP är min start när jag sätter betyg, om en elev är nära en gräns och delproven har
varit bättre än NP, s̊a kan betyget höjas.

(Lärare #155 )
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9.5 Appendix E

9.5.1 Matlabkod

function Data(lan,sform,kurs)

NP=load("NP-data25.txt");

SB=load("Slutbetyg-data25.txt");

ApY=zeros(7,6);EApY=zeros(7,6);

AfY=zeros(7,6);EAfY=zeros(7,6);

BpY=zeros(7,6);EBpY=zeros(7,6);

BfY=zeros(7,6);EBfY=zeros(7,6);

for i=-1:5

for y=2011:2016

NPpY=NP(NP(:,1)==y & NP(:,3)==1 & NP(:,5)==sform & NP(:,7)==i,8);

ApY(i+2,y-2010)=sum(NPpY);EApY(i+2,y-2010)=sum(NPpY(:)==2.5);

NPfY=NP(NP(:,1)==y & NP(:,3)==2 & NP(:,5)==sform & NP(:,7)==i,8);

AfY(i+2,y-2010)=sum(NPfY);EAfY(i+2,y-2010)=sum(NPfY(:)==2.5);

SBpY=SB(SB(:,1)==y & SB(:,3)==1 & SB(:,5)==sform & SB(:,7)==i,8);

BpY(i+2,y-2010)=sum(SBpY);EBpY(i+2,y-2010)=sum(SBpY(:)==2.5);

SBfY=SB(SB(:,1)==y & SB(:,3)==2 & SB(:,5)==sform & SB(:,7)==i,8);

BfY(i+2,y-2010)=sum(SBfY);EBfY(i+2,y-2010)=sum(SBfY(:)==2.5);

end

end

ETApY=var(ApY(:,find(sum(ApY)>0))’)’/length(find(sum(ApY)>0));

ETAfY=var(AfY(:,find(sum(AfY)>0))’)’/length(find(sum(AfY)>0));

ETBpY=var(BpY(:,find(sum(BpY)>0))’)’/length(find(sum(BpY)>0));

ETBfY=var(BfY(:,find(sum(BfY)>0))’)’/length(find(sum(BfY)>0));

ApN=[sum(ApY’)’(2:7)/sum(sum(ApY’)(2:7)) (5*sum(EApY’)’(2:7)/4+ETApY(2:7))/sum(sum(ApY’)(2:7))^2];

AfN=[sum(AfY’)’(2:7)/sum(sum(AfY’)(2:7)) (5*sum(EAfY’)’(2:7)/4+ETAfY(2:7))/sum(sum(AfY’)(2:7))^2];

BpN=[sum(BpY’)’(2:7)/sum(sum(BpY’)(2:7)) (5*sum(EBpY’)’(2:7)/4+ETBpY(2:7))/sum(sum(BpY’)(2:7))^2];

BfN=[sum(BfY’)’(2:7)/sum(sum(BfY’)(2:7)) (5*sum(EBfY’)’(2:7)/4+ETBfY(2:7))/sum(sum(BfY’)(2:7))^2];

a=1;

ApN2=[sum(ApN(1:a,1)) sum(ApN(1:a,2));sum(ApN(a+1:6,1)) sum(ApN(a+1:6,2))];

AfN2=[sum(AfN(1:a,1)) sum(AfN(1:a,2));sum(AfN(a+1:6,1)) sum(AfN(a+1:6,2))];

BpN2=[sum(BpN(1:a,1)) sum(BpN(1:a,2));sum(BpN(a+1:6,1)) sum(BpN(a+1:6,2))];

BfN2=[sum(BfN(1:a,1)) sum(BfN(1:a,2));sum(BfN(a+1:6,1)) sum(BfN(a+1:6,2))];

Mp_NP=ApN(:,1)’*[0;10;12.5;15;17.5;20];

Mf_NP=AfN(:,1)’*[0;10;12.5;15;17.5;20];

Vp_NP=ApN(:,2)’*[0;10;12.5;15;17.5;20].^2;

Vf_NP=AfN(:,2)’*[0;10;12.5;15;17.5;20].^2;

Mp_SB=BpN(:,1)’*[0;10;12.5;15;17.5;20];

Mf_SB=BfN(:,1)’*[0;10;12.5;15;17.5;20];

Vp_SB=BpN(:,2)’*[0;10;12.5;15;17.5;20].^2;

Vf_SB=BfN(:,2)’*[0;10;12.5;15;17.5;20].^2;

S_Diff_p=sqrt(Vp_NP+Vp_SB);

S_Diff_f=sqrt(Vf_NP+Vf_SB);

Diff_f=Mf_SB-Mf_NP;

Diff_p=Mp_SB-Mp_NP;

Diff_k=Diff_f-Diff_p;

S_Diff_k=sqrt(Vf_NP+Vf_SB+Vp_NP+Vp_SB);

pM=1-normcdf(Diff_k/S_Diff_k);

%Linjär regression

mp=[ones(6,1) log10(ApN(:,1))]\log10(BpN(:,1));

mf=[ones(6,1) log10(AfN(:,1))]\log10(BfN(:,1));

mfpd=[ones(6,1) [1:6]’]\((BfN(:,1)-AfN(:,1))-(BpN(:,1)-ApN(:,1)));

mfpd2=[ones(2,1) [1:2]’]\((BfN2(:,1)-AfN2(:,1))-(BpN2(:,1)-ApN2(:,1)));

mfpq=[ones(6,1) [1:6]’]\(log10((BfN(:,1)./AfN(:,1))./(BpN(:,1)./ApN(:,1))));

mfpq2=[ones(2,1) [1:2]’]\(log10((BfN2(:,1)./AfN2(:,1))./(BpN2(:,1)./ApN2(:,1))));
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mnpf=[ones(6,1) [1:6]’]\(BfN(:,1)-AfN(:,1));

mnpp=[ones(6,1) [1:6]’]\(BpN(:,1)-ApN(:,1));

mnpf2=[ones(2,1) [1:2]’]\(BfN2(:,1)-AfN2(:,1));

mnpp2=[ones(2,1) [1:2]’]\(BpN2(:,1)-ApN2(:,1));

X={’F’,’E’,’D’,’C’,’B’,’A’};

X2={’<D’,’C<’};

Y=[BpN(:,1)-ApN(:,1) BfN(:,1)-AfN(:,1)];

Y2=[BpN2(:,1)-ApN2(:,1) BfN2(:,1)-AfN2(:,1)];

Yq=[BpN(:,1)./ApN(:,1) BfN(:,1)./AfN(:,1)];

Yq2=[BpN2(:,1)./ApN2(:,1) BfN2(:,1)./AfN2(:,1)];

%Felskattning

EY=sqrt([BpN(:,2)+ApN(:,2)+BfN(:,2)+AfN(:,2)]);

EY2=sqrt([BpN2(:,2)+ApN2(:,2)+BfN2(:,2)+AfN2(:,2)]);

EYq=log10(exp(1))*sqrt([BpN(:,2)./BpN(:,1).^2+ApN(:,2)./ApN(:,1).^2+BfN(:,2)./

BfN(:,1).^2+AfN(:,2)./AfN(:,1).^2]);

EYq2=log10(exp(1))*sqrt([BpN2(:,2)./BpN2(:,1).^2+ApN2(:,2)./ApN2(:,1).^2+BfN2(:,2)./

BfN2(:,1).^2+AfN2(:,2)./AfN2(:,1).^2]);

Y2(:,2)(2);

Y2(:,1)(2);

delta=(Y2(:,2)-Y2(:,1))(2);

sdelta=EY2(2);

pdelta=1-normcdf(delta/sdelta);

Yq2(:,2)(2);

Yq2(:,1)(2);

Q=(log10(Yq2(:,2)./Yq2(:,1)))(2)

sQ=EYq2(2)

pQ=1-normcdf(Q/sQ)
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