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Förord
Sverige deltar i en världsomspännande undersökning som anordnas
av The International Association for The Evaluation of Educational
Achievement (IEA) i matematik och science. Därmed öppnas möjligheterna till internationella jämförelser med ett stort antal länder
från alla världsdelar.
Detta är den andra skolverksrapporten som redovisar delar av
resultatet från TIMSS, Third International Mathematics and Science
Study. I rapport nr 114 redovisades resultat från undersökningen av
trettonåringars kunskaper. Målgruppen är denna gång elever i
gymnasieskolans avgångsklasser. Detta gör den extra intressant eftersom resultaten kan utgöra ett mått på skolsystemens totala prestation
när det gäller undervisningen i matematik och naturvetenskapliga
ämnen. Datainsamlingen skedde våren 1995 vilket innebär att den
allra största delen av de svenska deltagarna har genomfört sina
studier i det gamla linjesystemet.
Den snabba tekniska utvecklingen och insikten om miljöns betydelse
har skapat ett ökat behov av teknisk och naturvetenskaplig allmänbildning för alla. Samtidigt strävar varje land med högteknologiska ambitioner efter att få välutbildad arbetskraft inom det naturvetenskapligttekniska området. Intresset för att få en indikator på skolsystems
kvalitet inom just de områden som fokuseras i TIMSS är därför stort.
Ett stort antal elever, lärare och skolledare inom det svenska skolväsendet har gjort den svenska delen av denna tämligen komplicerade
studie möjlig, och ni får nu ett mycket stort tack! Att Sverige, till
skillnad mot flera andra, har uppfyllt de omfattande krav som
ställdes på deltagande länder, beror till stor del på det intresse och
den beredvillighet elever och personal i svenska skolor visat.
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Den svenska delen av undersökningen har genomförts av Enheten
för pedagogiska mätningar vid Umeå universitet. Många har medverkat på olika sätt men kärntruppen i Umeå har utgjorts av Lena
Adolfsson, Kjell Gisselberg, Widar Henriksson, Joakim Hedman,
Anna Hofslagare, Christina Jonsson, Susanne Olofsson, Björn
Sigurðsson och Anita Wester.
Till undersökningen har knutits en nationell kommitté med följande deltagare: Margareta Bergstrand, Norrköping, Larz Johansson
(ordf), Stockholm, Bengt Johansson, Göteborg, Svend Pedersen,
Stockholm, Ulla Riis, Uppsala, Christina Ullenius, Karlstad, Eva
Widell, Vänersborg, Ingemar Wedman, Stockholm samt från Skolverket Barbro Wennerholm och Lage Åström.
Denna rapport ger endast en översiktlig beskrivning och den
kommer att följas av fördjupade analyser av det omfattande materialet. Förhoppningen är ändå att den skall bidra till en konstruktiv
diskussion om det svenska skolväsendet vad gäller ämnesområdena
matematik och naturvetenskap. Att jämföra skilda skolsystem är
alltid komplicerat och det inte minst när det gäller de delar som
följer efter det obligatoriska skolväsendet. Vi har därför i vår analys
gått fram med stor försiktighet och tolkat varsamt utifrån de svårigheter jämförelser av detta slag innebär.
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Sammanfattning
Syftet med denna internationella studie är bland annat att beskriva
och jämföra elevers prestationer i matematik och naturvetenskapliga
ämnen, att inhämta elevers attityder till matematik och naturvetenskapliga ämnen samt att försöka förstå och förklara skillnaderna i
elevernas prestationer utifrån deras attityder och annan information.
I TIMSS är det matematik och naturvetenskapliga ämnen efter
avslutade studier i gymnasieskolan som står i förgrunden för kunskapsbedömningarna. Det är två undersökningar som har genomförts. En
har som målgrupp samtliga avgångselever i svensk skola våren 1995,
dvs elever på 2-årig linje, elever i den s k försöksverksamheten med
Ögy, elever från samtliga 3-åriga studieförberedande utbildningar
inklusive naturvetenskaplig - teknisk inriktning. Denna undersökning omfattar elever i samtliga avgångsklasser. Den andra undersökningen som redovisas är ”specialistundersökningen” i matematik respektive i fysik. Här deltog endast elever med naturvetenskaplig eller
teknisk inriktning, också de i gymnasieskolans avgångsklasser.
Internationella studier av detta slag, s k komparativa studier, inrymmer många problem om hur de ska genomföras och hur resultaten
ska tolkas. Hur försäkrar man sig exempelvis om att provuppgifter
uppfattas på exakt samma sätt av elever med olika språk? Ett annat
problem har att göra med omständigheterna för urval av elever, urval
av uppgifter och studiens genomförande i länder med olika kulturer
och olika skolsystem. Gemensamma föreskrifter vad gäller uppläggning och genomförande av komparativa studier, som t ex TIMSS,
utgör därför en mycket viktig betingelse för att åstadkomma jämförbarhet mellan olika länder. Detta är en viktig utgångspunkt i denna
redovisning, där hänsyn tas till i vilken utsträckning som de olika
länderna uppfyllt angivna föreskrifter.
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Trots mängden av svårigheter ger komparativa studier som TIMSS
ett intressant underlag för allmänna reflexioner över svensk skola
och svenska elevers kunskaper i ett internationellt perspektiv. Läroplaner är olika i olika skolsystem, kursplaner har delvis olika innehåll, undervisningstraditioner varierar och synen på studier samt
utbildningens betydelse varierar mellan länder och kulturer. Och
det är just detta, att reflektera över olikheters betydelse, som är den
komparativa studiens idé.

Elever i gymnasieskolans samtliga avgångsklasser
Svenska elever i gymnasieskolans samtliga avgångsklasser presterar ett
mycket högt resultat på det gemensamma provet i matematik och
naturvetenskap. I denna studie deltog 21 länder, varav åtta har
uppfyllt de centralt fastställda kriterierna för deltagande och urval.
Tillsammans med Schweiz och Nya Zeeland har Sverige en tätposition både i matematik och i naturvetenskap. Säkerställda skillnader
i prestation mellan flickor och pojkar, till pojkarnas fördel, förekommer i både matematik och naturvetenskap.
En närmare granskning av resultatbilden i matematik visar att Sveriges
resultat är (signifikant) bättre än alla länders resultat, med undantag
för Schweiz.
Motsvarande granskning av resultaten i naturvetenskap visar att de
svenska elevernas resultat är (signifikant) bättre än resultatet för alla
andra länder.
En intressant egenskap i TIMSS som helhet är möjligheten att
jämföra prestationerna för elever från årskurs 7 i grundskolan (13åringar)1 med elever från årskurs 3 i gymnasieskolan. Av de åtta
länder som uppfyllt TIMSS-kraven för både grundskolan och gymnasieskolan har ungefär lika många förbättrat respektive försämrat sin
position i matematik, sett i ett internationellt perspektiv. Det samma
gäller för naturvetenskap. Sverige har förbättrat sin position i båda
ämnena.

1
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Resultaten från denna undersökning har presenterats i: Skolverket. (1996). TIMSS. Svenska 13åringars kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. (Skolverkets rapport
nr 114). Stockholm: Liber.
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Matematik- och fysikgruppen, ”specialistundersökningen”
Vad gäller resultatet i matematik för elever med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning ligger de svenska eleverna i mitten i den grupp
som har genomfört studien korrekt. Dock kan tilläggas att det enbart
är två länder (Frankrike och Schweiz) som har ett säkerställt bättre
resultat. Här har 16 länder deltagit, varav tio har uppfyllt samtliga
kriterier för urval och deltagande.
Pojkarna uppvisar ett högre resultat än vad flickorna gör. Detta
resultat gäller för alla medverkande länder, om än med vissa variationer.
En jämförelse av rangordningen i prestation i algebra och geometri
mellan 13-åringarna och gymnasieeleverna visar att förändringar av
rangordningen mellan länder är stor.
I fysik presterar elever från Norge och Sverige de högsta resultaten.
16 länder har deltagit i denna studie och elva av dessa har uppfyllt
kriterierna för deltagande och urval.
Pojkarnas resultat i fysik är signifikant bättre än flickornas, något som
gäller för alla medverkande länder. Det ska dock noteras att för mer
än hälften av fysikuppgifterna hade de svenska flickorna ett högre
resultat än pojkarna i den internationella gruppen.
En jämförelse av rangordningen i prestation i fysik mellan
13-åringarna och gymnasieeleverna visar att den svenska positionen
förbättrats, från att ligga i mitten bland de redovisade länderna till
att inta en topposition, efter Norge.
Prestationen i matematik i TIMSS, jämfört med den närmast föregående komparativa studien (SIMS), visar en marginellt förbättrad
resultatbild för svenska elever på de uppgifter som är gemensamma
i de båda studierna. Prestationen i fysik i TIMSS jämfört med den
närmast föregående komparativa studien (SISS) visar en klart förbättrad resultatbild på de uppgifter som är gemensamma i de två
studierna.
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Enkäten
Eleverna fick också besvara en enkät om sitt skolarbete och inställningen till olika aspekter av sin skolgång. Allmänt kan konstateras att
den materiella standarden i svenska elevers hem är mycket god. Det
gäller såväl boendet i sig som tillgång till olika typer av utrustning i
hemmen.
Elevers uppfattning om vad som leder till framgång i matematik och
naturvetenskap är tämligen lika oavsett kön. Det som framförallt
anses vara en förklaring till att lyckas är att man avsätter mycket
studietid hemma. I synnerhet gäller detta i naturvetenskap. En hög
andel av de svenska eleverna, omkring sex av tio, instämmer i
påståendet att ”stor medfödd begåvning” behövs för att man ska
kunna vara skicklig i matematik.
Svenska elever i gymnasieskolans samtliga avgångsklasser låg, när
studien genomfördes 1995, relativt högt internationellt vad gäller
datoranvändning. Eleverna i Schweiz och Nya Zeeland är dock de
flitigaste datoranvändarna. Elever från Nya Zeeland är de som ägnar
mest tid åt avlönat arbete vid sidan av gymnasiestudierna. Svenska
elever arbetar i relativ liten omfattning och allra minst tid ägnar ryska
elever åt att arbeta parallellt med studierna.
Beträffande matematik- och fysikgruppen, ”specialistundersökningen”, finns de högsta studieambitionerna (definierat som universitetsstudier i minst 3 år) bland elever från Sverige, Tjeckien, Cypern
och Litauen medan elever från Norge, Tyskland och Frankrike ligger
något lägre.

Elevprestation och bakgrund
När det gäller att förklara elevprestationen i matematik hos elever i
gymnasieskolans samtliga avgångsklasser, liksom prestationen i
”specialistundersökningen” (matematik och fysik), är det tydligt att
det framförallt är attitydfaktorer och i viss mån familjebakgrund som
har betydelse. Med attitydfaktorer menas i första hand att eleven har
en positiv uppfattning om sin egen prestation i matematik respektive
fysik.
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Kapitel 1

Historisk bakgrund till TIMSS
Världens största jämförande studie
TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) är
världens hittills största jämförande studie inom utbildningsområdet.
Studien är den tredje i raden som omfattar ämnesområdena matematik och naturvetenskap1 (science). Insamlingen av data genomfördes 1995 i ett fyrtiotal deltagande länder.
Syftet med studien är att beskriva och jämföra elevers prestationer i
matematik och naturvetenskapliga ämnen, samt att utifrån elevattityder och olika skolsystems utformning försöka förstå och förklara skillnader i prestationer.
TIMSS anordnades av The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Detta forskningsnätverk
bildades i början av 1960-talet och har en lång tradition av jämförande internationella studier av utbildningssystem. Som utgångspunkt för sina studier har IEA främst valt elevgruppen 13/14-åringar
och elever i gymnasiala avgångsklasser.
Anledningen till valet av just 13/14-åringar har historisk bakgrund.
När de första studierna genomfördes på 60-talet var denna åldersgrupp den äldsta, där alla fortfarande gick i skolan på heltid i de då
deltagande länderna. Den andra undersökningsgruppen omfattade
ursprungligen bara utbildningar som förberedde för universitetsstudier. Ytterligare undersökningsgrupper har genom åren förekommit i IEA-studier, bl a 9/10-åringar.2

1

2

Science har inte någon exakt motsvarighet i det svenska språkbruket. Närmast handlar det om
skolämnena biologi, fysik, kemi och delar av geografi samt för gymnasieskolans del naturkunskap. I
TIMSS rapporter kallar vi allt detta naturvetenskap eller de naturvetenskapliga ämnena.
Flertalet deltagarländer i TIMSS har valt att ta med 9-åringar, inte Sverige.
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Sverige deltar i TIMSS med två elevgrupper: 13-åringar (årskurs 6
och 7) och elever i sista årskursen i gymnasieskolan. Resultaten för
13-åringarna har tidigare presenterats i Skolverkets rapport nr 114
(1996) och den visar att Sverige är ett genomsnittsland prestationsmässigt sett. Bland de länder som jämförs ligger Sverige i mitten både
i matematik och i naturvetenskap. I vissa delar av ämnet matematik
(statistik och sannolikhetslära samt den geometri som omfattar mått
och mätningar) ligger elevernas prestationer något över det internationella genomsnittet. Däremot presterar de under genomsnittet i
algebra och ekvationer samt i den geometri som berör koordinatsystem, symmetrier och vinklar. I de flesta länder börjar eleverna skolan
vid sex års ålder och därför valde Sverige att även deltaga med ett
antal klasser från årskurs 8, detta för att kunna jämföra resultat
mellan elever som gått lika många år i skolan. De svenska eleverna
visar i den jämförelsen ett betydligt bättre resultat, speciellt i de
områden där eleverna i årskurs 7 hade sin speciella svaghet; algebra
och geometri.3
I naturvetenskapliga ämnen presterar de svenska 13-åringarna över
det internationella genomsnittet i flera delområden. I fysik är pojkarnas resultat högre än flickornas.

IEA-studierna i ett svenskt perspektiv
TIMSS-projektet är en fortsättning på en serie internationella studier av elevers prestationer i matematik och naturvetenskap. Det är
dock första gången som båda ämnena ingår i samma studie.
Den första internationella matematikstudien, FIMS (First International Mathematics Study), genomfördes 1964. I den del av undersökningen som berörde gymnasiet deltog i Sverige elever från det
allmänna gymnasiets reallinje och den allmänna linjens sociala gren.
Dessutom deltog en grupp elever från latinlinjen, som fick representera universitets- och högskoleförberedande linjer där matematik
inte hade någon framträdande roll.4 För det allmänna gymnasiet
gällde 1933 års reviderade läroverksstadga.
Den första studien i naturvetenskap, FISS (First International Science Study), ägde rum 1970. I den ingick elever från fackskolans
årskurs 2 och gymnasiets årskurs 3. Eleverna hade tidigare gått i
realskola, flickskola eller enhetsskola.5 För eleverna gällde läroplanerna för gymnasium och fackskola från 1965.
3
4

5
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Se Adolfsson, L. (1997). Är svenska elever dåliga i algebra och geometri? Nämnaren 24(1), 21-25.
Husén, T. (1967). International Study of Achievement in Mathematics 1. Stockholm: Almqvist &
Wiksell.
Husén, T. (1973). Svensk skola i internationell belysning. Naturorienterande ämnen. Stockholm:
Almqvist & Wiksell.
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Drygt tio år senare genomfördes IEA-studierna för andra gången. I
matematik 1980 (då kallad SIMS - Second International Mathematics
Study), och i naturvetenskap 1983 (SISS - Second International
Science Study). I Sverige deltog elever från den integrerade gymnasieskolan med läroplanen Lgy 70 som grund. Det var elever från
årskurs 3 på naturvetenskaplig och teknisk linje som undersöktes.
Den naturvetenskapliga studien utvidgades nationellt i Sverige till att
också omfatta övriga elever i gymnasieskolans årskurs 3 samt alla
elever i årskurs 2 på 2-åriga linjer.
I den nu aktuella undersökningen, TIMSS, omfattas alla avgångsklasser i gymnasieskolan. Datainsamlingen ägde rum våren 1995, just
vid övergången till den nya programutformade gymnasieskolan,
vilket innebar att flera olika system förelåg. Större delen av undersökningens elever gick i den linjedelade gymnasieskolan med 3-åriga
och 2-åriga studieförberedande och 2-åriga yrkesförberedande linjer. En mindre del ingick i försöksverksamhet med 3-åriga linjer för
yrkesutbildning (Ögy) eller tillhörde den nya programutformade
gymnasieskolan med läroplanen Lpf 94.

Tiden i skolan har blivit längre
I de flesta länder har skolsystemen byggts ut kraftigt sedan 1960- och
70-talen. I Sverige går numera praktiskt taget alla elever (98%) vidare
till gymnasieskolan efter avslutad grundskola och tendensen att de
flesta förlänger sin skolutbildning är densamma i många andra
länder.
En förklaring till denna expansion är att vi lever i en värld av snabba
förändringar där insikten ökat om att ett utbildningssystems omfattning, inriktning och kvalitet är avgörande för tillgången på välutbildad arbetskraft. Detta är något som i sin tur har stor betydelse för ett
lands ekonomiska utveckling.6 Frågan om sambandet mellan skolans utveckling och snabba, ibland djupgående samhällsförändringar
är inte ny. Under hela 1900-talet har debatter kommit och gått om
avvägningen mellan å ena sidan de nya krav samhällsutvecklingen
ställer på förberedelser inför arbets- och yrkesliv och å andra sidan
skolans uppgift att överföra ett kulturarv och hjälpa de unga att växa
upp till goda samhällsmedlemmar och samtidigt ge dem möjlighet
att utvecklas som individer.

6

Sohlman, Å. (1996) Framtidens utbildning. Stockholm: SNS Förlag.
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Genom att studera andra länders utbildningssystem och dra nytta av
varandras erfarenheter kan varje land skapa en god grund för att
utveckla sitt eget utbildningssystem. Här har IEA en betydelsefull
roll. Organisationens internationella jämförande studier har försett
politiker och andra beslutsfattare, utbildare och forskare med information om olika länders elevprestationer och betydelsefulla
bakgrundsfaktorer för dessa. Reformarbetet inom utbildningssystemet har sedan 1960-talet varit omfattande i många länder.7

Från lärlingar och djäknar till gymnasieelever
Dagens gymnasieskola har sitt allra tidigaste ursprung från två håll.
Det ena är medeltidens skrå- och lärlingsväsende, som gav grunderna
till ett yrke. Det andra är de gamla katedral- och latinskolorna, vars
elever kallades djäknar. De sistnämnda skolorna tjänade ursprungligen kyrkliga ändamål, men underställdes statliga myndigheter efter
ett riksdagsbeslut 1905. Resultatet blev ett allmänt gymnasium som
fick mer allmänbildande uppgifter. Ursprungligen fanns två linjer;
latinlinjen (inriktad på språk) och reallinjen (inriktad på naturvetenskap). 1950 infördes också en allmän linje med samhällsämnen
som kärna.
Sedan 1900-talets början fanns ytterligare en form av utbildning i
fackskolor som drevs i kommunal eller privat regi. Dessa skolformer
hade växt fram ur tekniska elementarskolor respektive handelsinstitut som tillkommit under 1800-talets senare del. De kom senare att
kallas tekniskt gymnasium och handelsgymnasium.8
Under ett långt systematiskt reformarbete har de olika traditionerna
successivt närmat sig varandra. Särskilt intensiv har läroplansutvecklingen varit efter grundskolans och det nya gymnasiets införande på 1960-talet. Tre gymnasiereformer9 samt en omfattande
försöksverksamhet har genomförts i Sverige sedan den första IEAundersökningen gjordes 1964.
Den utveckling som samhället genomgått återspeglas i läroplanen;
den snabba tekniska utvecklingen och näringslivets strukturomvandling, det växande miljömedvetandet och migrationen påverkar uppfattningarna om vilka kunskaper som är betydelsefulla. Utvecklingen ställer också förändrade krav på arbetssätt, samarbetsformer
och inflytande i skolan.10
7
8
9

10
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Husén, T. et al (1992) Schooling in Modern European Society. Oxford: Pergamon Press.
Marklund, S. (1987). Skolsverige 1950 - 1975, del 5 Läroplaner. Stockholm: Utbildningsförlaget.
Gymnasiereformen 1965 (Lgy 65 och Lfa 65), den integrerade gymnasieskolan 1970 (Lgy 70) och den
programutformade gymnasieskolan (Lpf 94).
SOU 1992:94. Skola för bildning. Huvudbetänkande av läroplanskommittén. Stockholm: Allmänna förl.
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Gymnasiereformen 1965
Grundskolan infördes 1962 (läroplanen Lgr 62) och följdes av andra
reformer av utbildningsväsendet. Inledningsvis gällde det utbildningar för ungdomar i 16-18- eller 16-19-årsåldern. Den svenska utbildningsstrukturen bestod under 1960-talet av tre block: gymnasium,
fackskola och yrkesskola.
Gymnasiet

Det allmänna gymnasiet fanns kvar till 1964 och omfattade latin-,
real- och allmän linje.11 Studierna avslutades med skriftlig och
muntlig prövning för studentexamen.12 Från och med läsåret 1966/
67 sammanfördes det allmänna gymnasiet med tekniska gymnasiet
och handelsgymnasiet. Genom reformen blev hela gymnasiet 3-årigt
och byggde på genomgången grundskola eller övergångsvis realskola. Den nya läroplanen, Lgy 65, gällde för fem linjer: ekonomisk,
humanistisk, samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig och teknisk
linje.13
Fackskolan

Beslut om en 2-årig fackskola fattades 1962. Den fick tre linjer:
ekonomisk, social och teknisk (den tekniska linjen hade till en
början också ett praktikår inlagt mellan årskurserna). Fackskolans
tillkomst ska ses mot bakgrunden av att den obligatoriska skolgången
blivit längre sedan grundskolan infördes och att fler elever därmed
hade kompetens att söka till den efterföljande icke-obligatoriska
skolan.
Fackskolan ersatte i viss mån de flickskolor och praktiska realskolor
som försvann när grundskolan kom. De praktiska realskolorna fick
motsvarighet i den nya grundskolan eftersom en yrkesinriktad linjeindelning fanns i grundskolans sista årskurs enligt Lgr 62.14
Yrkesskolan

När skråväsendet och dess lärlingsutbildningar upphörde i slutet av
1800-talet inrättade en rad kommuner afton- och söndagsskolor,
inriktade mot praktisk-teknisk utbildning. Det var följden av den
moderna utvecklingen som ökade behovet av tekniskt utbildad
arbetskraft i takt med industrins mekanisering och expansion. Staten
11

12
13

14

I diskussionerna 1950 behandlades också ett förslag att dela gymnasiet i en 2-årig etapp med stor
ämnesbredd, som skulle sluta med studentexamen, och därefter ett påbyggnadsår, s k collegeår, med
färre ämnen, avsett för dem som ville studera vidare vid universitet. Det handlade om avvägningen
mellan ämnesbredd och fördjupning. Likheter fanns med den diskussion som senare fördes inför
fackskolans tillkomst.
Den sista elevkullen avslutade sina studier 1968.
Den tekniska linjen blev 4-årig, där de tre första åren tim- och kursplanemässigt liknade de övriga 3åriga linjerna. Efter dessa tre år fanns en avstigningsstation. Det fjärde året blev klarare specificerat
med avseende på yrkesinriktning än de tidigare åren.
Denna linjeindelning slopades i och med Lgr 69.
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gav bidrag till sådana skolor. Omfattningen växte och en stor mängd
yrkesskolor15 fanns ända fram till 1970, då alla utbildningar integrerades i den nya gymnasieskolan.

Den integrerade gymnasieskolan 1970
Den integrerade gymnasieskolan infördes 1970 (läroplanen Lgy 70).
Den väsentliga förändringen var att yrkesskolans alla olika utbildningar
för tekniskt-industriella och ekonomiska yrken samt vård- och konsumtionsyrken blev 2-åriga praktiska linjer i gymnasieskolan. De praktiska linjernas främsta uppgift var att utbilda arbetskraft för industri
och näringsliv. Linjerna omfattade yrkesteknik och yrkesteori under
2/3 av tiden medan resten ägnades åt allmänbildande ämnen.
För fackskolans 2-åriga ekonomiska och sociala linjer innebar det
stora förändringar, när de integrerades med gymnasieskolan. Den
tidigare grendelningen slopades och kursutbudet blev sådant att
elever som läst svenska och engelska i två år fick allmän behörighet
till universitets- och högskoleutbildningar.
De 3- eller 4-åriga teoretiska linjerna förblev i stort sett oförändrade
vid denna reform.16 Vid starten omfattade den integrerade gymnasieskolan 22 olika linjer och antalet ökade något med tiden.
Beroende på näringslivsstruktur och arbetsmarknadsläge skilde det
mellan olika kommuner i fråga om satsningen på skolan. I en del
gymnasieskolor inrättades specialkurser17 av olika längd för yrkesinriktningar, där behovet av många yrkesutbildade inte var så stort.
Elever från hela landet kunde söka till dessa kurser.

Den programutformade gymnasieskolan
1970-talet präglades både i Sverige och omvärlden av energikriser
och strukturomvandlingar. Flera traditionellt svenska näringsgrenar
berördes kraftigt, vilket medförde en omfattande arbetslöshet. Särskilt de unga drabbades och kommunerna fick ett sysselsättningsansvar för ungdomar upp till 20 år. Ungdomarnas intresse för att
söka till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar sjönk och en
förnyelse av innehåll och arbetssätt prövades på 1980-talet i olika
lokala försök, medan en reformering av Sveriges hela gymnasieskolsystem började förberedas.18
15

16

17

18
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Skolorna hade olika huvudmän, även om kommuner dominerade. Organisation, läroplaner och
arbetsformer varierade starkt. Det fanns en yrkesöverstyrelse (KÖY) som godkände de närmare tusen
olika ”läroplanerna”.
Riis, U. (1988). Naturvetenskaplig undervisning i svensk skola - huvudresultat från en IEA undersökning. (Vad säger forskningen? F 88:2). Stockholm: Skolöverstyrelsen
Vid tidpunkten för beslutet om den programutformade gymnasieskolan fanns omkring 500 kortare
(mindre än ett år) eller längre specialkurser.
SOU 1981:96. En reformerad gymnasieskola. Stockholm: Liber förlag/Allmänna förl.
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I och med Lgy 70 övergick yrkesutbildningens tyngdpunkt till industri till skillnad från äldre skolors fokus på hantverk. Avvägningen
bredd kontra specialisering var en kärnfråga som diskuterades mycket
med yrkesbranschernas företrädare. Det fanns ett växande behov av
större flexibilitet, både med avseende på arbetsmarknadens behov
och den enskilde individens önskemål. Dessutom fanns behov av
undervisning anpassad till lokala förhållanden. Det var också önskvärt att öka samarbetet mellan skola och yrkesliv och mellan skola
och vuxenutbildning.
1986 kom ett förslag om att förlänga de yrkesinriktade linjerna med
ett år (Ögy). 3-åriga yrkesinriktade linjer innebar ett större utrymme
för allmänna ämnen och en moderniserad och i hög grad arbetsplatsförlagd yrkesutbildning. Försöksverksamhet pågick i många skolor
redan innan den programutformade gymnasieskolans genomförande och därför kunde många kommuner starta 3-åriga yrkesinriktade program redan vid riksdagsbeslutet om den programutformade
gymnasieskolan 1991.
Den senaste svenska läroplanen för gymnasieskolan och kommunala
vuxenutbildningen, Lpf 94, kom samtidigt som den nya läroplanen
för grundskolan, Lpo 94. För första gången gavs en samlad syn på
elevernas kontinuerliga kunskapsutveckling från debuten som 6eller 7-åring till avslutningen i gymnasieskolan. De två läroplanerna
har stora likheter till både innehåll och form vad gäller grundläggande
värden samt övergripande mål och riktlinjer.
Under en övergångsfas vid 1990-talets början omstrukturerades
gymnasieundervisningen till 16 olika nationella program, som alla är
3-åriga. De ger en grundläggande behörighet att studera på universitet
och högskolor. Alla dessa program omfattar åtta kärnämnen, däribland matematik och naturkunskap. Varje program får sin inriktning genom sina karaktärsämnen. Specifika yrkesämnen studeras på
14 av programmen och där ingår också så kallad arbetsplatsförlagd
utbildning. De två andra programmen (naturvetenskaps- och
samhällsvetenskapsprogrammet) har en mer studieförberedande
karaktär.19
Genom att kombinera karaktärsämnen från olika program kan en
kommun inrätta specialutformade program, som tillgodoser lokala
och regionala behov. Ett specialutformat program omfattar också de
åtta kärnämnena och motsvarar ett nationellt program i fråga om
utbildningens nivå. Individuella program kan ha olika längd och
innehåll, vilket bestäms efter den enskilde elevens behov. Målsättningen är att eleven senare ska gå över till ett nationellt eller
specialutformat program.
19

Se vidare om aktuella revideringsförslag i DS 1997:78. Gymnasieskola i ständig utveckling. Stockholm:
Fritze.
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Våren 1989 beslutade riksdagen att styrningen av skolans verksamhet
i högre grad skulle ske genom precisering av mål. Senare följde ett
beslut om att ansvaret för skolverksamheten skulle ligga på kommunerna. Detta var på intet sätt unikt för Sverige utan följde en
internationell trend. Starkt centraliserade skolsystem tenderade att
decentraliseras medan tidigare starkt decentraliserade system gick i
motsatt riktning och visade tendenser till ökad samordning av
verksamheter och beslutsordning.
De omfattande förändringarna ställde krav på nya styrdokument för
skolan. Förutom nya läroplaner, programmål och kursplaner infördes ett helt nytt system för betygssättning. Det grupprelaterade
betygssystemet ersattes med ett målrelaterat, där betygen relateras
till kursplanemål och sätts med hjälp av nationella och lokalt utarbetade betygskriterier.
Våren 1997 var första gången samtliga kommuners gymnasieelever
fått avgångsbetyg från den programutformade gymnasieskolan och
erhållit betyg enligt det nya betygssystemet.

Förändringar i kursplanerna
I läroplanen och kursplanerna uttrycks de krav staten ställer på
skolans undervisning i olika ämnen. Lgy 70 omfattade såväl bindande föreskrifter som synpunkter, råd och anvisningar. Den nya
läroplanen för gymnasieskolan, Lpf 94, har fått en ny och renodlad
struktur som koncentreras på övergripande mål och riktlinjer.
Programmål och kursplaner finns i en särskild författningssamling.

Matematik
Matematik är en av våra äldsta vetenskaper, en del av vårt kulturarv,
men också en vetenskap som hela tiden utvecklas. Detta gäller också
skolämnet matematik. Det är ett nödvändigt verktyg för såväl andra
ämnen inom gymnasieskolans utbildning som för flertalet ämnesområden inom eftergymnasiala studier. Matematik förmedlar ett
sätt att undersöka och strukturera teoretiska och praktiska problem.
Dagens moderna samhälle förutsätter en bred allmänbildning i
matematik hos alla medborgare, inte bara hos kvalificerade naturvetare och tekniker. Kunskaperna behövs inte enbart för att kunna
tillgodogöra sig olika former av utbildning, utan också i yrkes- och
privatlivet. Forskning visar att matematikinlärning går lättare när
elever får utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och
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relevanta situationer.20 Även internationellt har skolmatematiken
blivit mer konkret, t ex i länder som likt Frankrike traditionellt haft
en mycket abstrakt och akademisk inriktning på sin undervisning.21
Matematikämnet som ett huvudämne

Under 1900-talets första sextio år förändrades inte mycket i de
svenska gymnasiekurserna i matematik. Fram till 1960-talet betraktades matematik som ett huvudämne på reallinjen och på den allmänna linjens sociala gren. Genom gymnasiereformen 1965 minskades matematikämnets roll på den samhällsvetenskapliga linjen, jämfört med den allmänna linjens sociala gren, och ämnet blev ett
karaktärsämne enbart på naturvetenskaplig och teknisk linje.
Det gamla gymnasiets matematik omfattade algebra, geometri och
funktionslära. Men på 1960-talet skedde en modernisering av kurser,
läromedel och lärarutbildning till stor del efter influenser från USA.
Mängdläran infördes med Lgy 65. Den omfattade ett system av
logiska begrepp med tillhörande symboler. Andra nya moment som
infördes i och med Lgy 65 var vektorer, integraler och sannolikhetslära.
Matematikerna vid de svenska universiteten visade inte någon större
entusiasm för den nya matematiken.22 Tvärtom var de, liksom matematikerna på de tekniska högskolorna, oroade över studenternas
bristande kunskaper inom den traditionella funktionsläran, inklusive trigonometri.
1972 fastställde Skolöverstyrelsen en studieplan i matematik. Ämnet
omorganiserades och delades upp i huvudmoment och fördjupningsmoment. I realiteten innebar det en reduktion av innehållet, då
endast kunskaper i huvudmomenten skulle prövas i de centrala
proven.23 Enligt kursplanen 1972 prövades inte mängdlära, integraler,
vektorer och sannolikhetslära i de centrala proven.24
Från hösten 1982 gällde ytterligare en revidering, som innebar att
inte heller komplexa tal och differentialekvationer ingick i de centrala proven i matematik. Geometri fick ett ökat utrymme efter att en
tid varit satt på undantag. Grundläggande geometri är ofta en
nödvändig förkunskap för tillämpningar och vid problemlösning i
flera steg.

20
21

22
23
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SOU 1992:94. Skola för bildning. Huvudbetänkande av läroplanskommittén. Stockholm: Allmänna förl.
Robitaille, D. F. (Ed) (1997). National Contexts for Mathematics and Science Education. Vancouver:
Pacific Educational Press.
Carleson, L. (1968). Matematik för vår tid. Stockholm: Prisma.
De centrala proven som infördes i gymnasieskolan hade en betygsstyrande funktion.
Murray, Å., & Liljefors, R. (1983). Matematik i svensk skola. (Utbildningsforskning FoU rapport 46).
Stockholm: Liber Utbildning: Skolverket.
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Tillgången till nya tekniska hjälpmedel har delvis förändrat matematikens innehåll och metoder. Många numeriska och grafiska rutinoperationer kan utföras av miniräknare och datorer. Därmed blir
inriktning mot förståelse, analys av hela lösningsprocedurer och
kritisk granskning av resultat viktigare än isolerad färdighetsträning.
1986 gjordes en översyn av undervisningen i matematik. Där konstaterades att gymnasieelevernas kunskaper i Sverige hävdade sig väl
enligt IEA-undersökningen 1980 och förslag på förbättringar koncentrerades till grundskolan och lärarutbildningen.25
I och med övergången till Lpf 94 delades ämnet matematik upp i fem
påbyggbara kurser, A till E, där de två sista kurserna (D och E) enbart
ingår i naturvetenskapsprogrammet.26 De centrala proven avvecklades när det grupprelaterade betygssystemet övergavs. Frivilliga nationella kunskapsprov med en betygsstödjande funktion infördes. I
kursplanen läggs stor vikt vid förståelse. Aspekterna problemlösning,
användning av matematiska modeller, kommunikation och
matematikens idéhistoria ska belysas och integreras i undervisningen.
Datalära ingår inte längre som ett särskilt kunskapsområde i matematik.
Allmänkunskaper i matematik

Gymnasieskolan har i praktiken blivit en skola för alla. Enligt Lgy 70
läste många elever på yrkesinriktade linjer matematik som ett tillvalsämne, men dåligt anpassade läroböcker och elevernas skiftande
förkunskaper skapade ogynnsamma förutsättningar. En stor del av
matematiklektionerna ägnades, liksom på de 3-åriga linjerna, åt tyst
räkning.27
Resultaten från en undersökning 1992 på initiativ av riksdagens
revisorer pekade på brister i gymnasieungdomens matematikfärdigheter när de skulle användas på högskolor eller i arbetslivet.
Det ansågs dock hänga samman med dåliga förkunskaper från
grundskolan. Slutsatsen blev att det var viktigt att förbättra kunskaperna i matematik på samtliga nivåer i utbildningssystemet. Detta
ansågs vara en förutsättning för att höja den för Sverige så viktiga
tekniska kompetensen.28
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Vardagsmatematik har genom Lpo 94 och Lpf 94 fått en central roll
både i grundskolan och gymnasieskolan. Målet för gymnasieskolans
obligatoriska A-kurs i matematik är att ge de kunskaper som krävs för
att ta ställning i vardagliga situationer. Dessutom ska kursen ge en
grund som svarar mot de krav yrkesliv och fortsatta studier ställer.
Tillämpningar finns inte bara inom naturvetenskapliga och tekniska
ämnen på naturvetenskapsprogrammet utan även inom många
karaktärsämnen på övriga program. Där krävs förmåga till matematisk problemlösning och i att kunna använda matematiska modeller
och utföra beräkningar. Efter genomgången kurs i matematik A ska
eleven ha kunskaper inom aritmetik, geometri, trigonometri, statistik, algebra och funktionslära. Gymnasieeleverna läser samma
matematikkurs men eftersom kursmålen är underställda programmålen bör de färgas av karaktärsämnena och få något olika inriktning.29

Naturvetenskapliga ämnen
Möjligheterna att förstå och påverka samhällsutvecklingen underlättas om man har en bred naturvetenskaplig-teknisk utbildning. Sveriges behov av naturvetare och tekniker ökar ständigt, och i ett
internationellt perspektiv utbildar Sverige få tekniker och naturvetare. Tillgång till utbildning och bra kvalitet på utbildningen är
viktiga förutsättningar för den ekonomiska tillväxten. Men kvalificerade naturvetare och tekniker krävs inte bara som specialister – även
inom exempelvis förvaltning, vård och massmedia behövs god naturvetenskaplig och teknisk kompetens.
Fysik som ett huvudämne

Den enastående teknikutvecklingen under 1900-talet har sin grund
i upptäckter som gjorts inom naturvetenskapen. Kunskaper i fysik
utgör basen för vår naturvetenskapliga världsbild och behövs för att
förstå och utveckla den teknik som präglar dagens samhälle. Fysiken
bidrar dels med ämneskunskaper, dels med mätteknik som bl a gör
det möjligt att observera förändringar i livsmiljön. Skolämnet fysik
förekommer endast på naturvetenskapligt inriktade gymnasieutbildningar.
De naturvetenskapliga ämnenas läroplansutveckling i Sverige påverkades redan i 1960 års gymnasieutredning av trenderna i USA och
England. Utvecklingen under 1950- och 60-talet i dessa länder var en
följd av den så kallade sputnikkrisen (Sovjetunionens rymdprogram
låg före NATO-ländernas). Kända exempel på reformering av un29

Emanuelsson, G. m fl (red). (1995). Matematik - ett kärnämne. Nämnaren TEMA. Göteborgs universitet,
Institutionen för ämnesdidaktik.
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dervisningen i fysik (och kemi och biologi) är Physics Science Study
Committee (PSSC-projektet) i USA och The Nuffield Science
Teaching Project i England. Idéerna spreds till många länder och
även de svenska läroplanerna i fysik moderniserades i linje med den
internationellt förändrade kunskapssynen.
Det klassiska sättet att undervisa – som alltså kritiserades – var att
läraren informerade om data medan eleverna verifierade lagar och
teorier genom experiment. För att bryta med denna statiska kunskapssyn försökte man göra ungdomarna delaktiga i ett undersökande
arbetssätt, där de själva ska observera och därefter söka sig fram till
modeller och tankekonstruktioner som kan stämma med observationerna.
Läroplanssupplement och anvisningar från skolöverstyrelsen utarbetades för att inrikta undervisningen mot ökad begreppsförståelse
och större elevaktivitet. Gymnasiekursen enligt Lgy 70 omfattade
mekanik med värmelära, ellära, vågrörelselära med akustik och
optik, atomfysik och geofysik samt mätteknik. Som mål angavs bl a
kunskaper inom viktiga tekniska användningsområden, förtrogenhet med experimentell undersökningsmetodik och kännedom om
matematiska metoder för att analysera och behandla enkla fysikaliska problem.
Enkelt uttryckt kan man säga att begreppsapparaten och modellerna
är de verktyg som används för att förstå och klargöra. Men ett
undersökande arbetssätt tar tid och innebär att andra delar av
undervisningen måste reduceras. Delområdena inom skolämnet
fysik har emellertid bibehållits, men med vissa justeringar och
möjligheter till större djup och mindre bredd.
Att tänka i modeller och arbeta sig fram genom en experimentell
metod ställer krav på den matematiska behandlingen. Miniräknare
blev vanliga på 1970-talet och sedan har datorer blivit naturliga
hjälpmedel vid numeriska beräkningar, vilket skapat möjligheter till
nya metodval.
Vid en revidering av kursplanen i fysik 1977 angavs att tyngdpunkten
i undervisningen skulle ligga på klassisk mekanik30, elektromagnetism samt svängnings- och vågrörelselära. Dessutom tydliggjordes att
undervisningen skulle inriktas mot att behandla vardagslivets problem. Detta gällde i synnerhet kontroversiella frågor som energi,
resurser och ekologi.
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I den nya gymnasieskolan med Lpf 94 har skolämnet fysik byggts upp
kring centrala begrepp och teorier. Undervisningen skall ges en
experimentell inriktning. Fysikens betydelse för att lösa viktiga
frågor om energiförsörjning och miljö betonas, liksom fysikens roll
för att ge eleven en världsuppfattning och livsåskådning. Eleverna
ska utveckla förmågan att använda sina kunskaper i fysik för att bättre
kunna lösa problem i vardags- och yrkesliv. Dessutom poängteras
tydligare än förr vikten av att eleverna kan uttrycka sig på ett
naturvetenskapligt korrekt sätt. Fysik som enskilt ämne förekommer
endast på naturvetenskapsprogrammet och är, näst efter matematik,
det största med avseende på riktvärdet för undervisningens omfattning.
Naturvetenskaplig allmänbildning

Vid 1965 års gymnasiereform infördes ämnet naturkunskap på
gymnasiets 3-åriga ekonomiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga linjer och på fackskolans sociala linje. Ämnet innehöll stoff
från fysik, kemi, biologi och geovetenskap. Naturkunskap infördes
under en tid då det fördes en intensiv diskussion om hur klyftan
mellan ”de två kulturerna”, den humanistiska och den naturvetenskapliga, skulle minskas. En ledstjärna var att bredda utbildningen så
att blivande humanister och samhällsvetare fick mer kunskap om
naturvetenskaperna samtidigt som blivande naturvetare, tekniker
och ekonomer fick läsa mer humaniora.
På den 2-åriga sociala linjen var naturkunskap ett karaktärsämne för
alla dem som senare skulle utbilda sig till klasslärare. Ämnet skulle ge
den gymnasiegrund de behövde för att senare undervisa i NOämnen på grundskolans låg- och mellanstadium.31
På de 3-åriga linjerna var ämnet naturkunskap ett mer utpräglat
orienteringsämne. Det skulle ge allmänna referensramar och översikter, dvs allmänbildning i ämnet. Dess uppgift var att ge underlag
för förståelse av det moderna samhällets tekniska utveckling, miljöoch hälsoproblem etc.
Trots att naturkunskap och de naturvetenskapliga ämnena inte
fanns med på schemat för de 2-åriga yrkesinriktade utbildningarna
hade yrkesämnena ofta inslag av dessa ämnen.
I dagens nya gymnasieskola är naturkunskap ett kärnämne för alla
elever. Målet är att alla elever skall ha kunskaper om miljön och
insikter i energi- och resursfrågor och dessutom en beredskap att ta
ställning till aktuella miljöproblem, globala och lokala, som på sikt
kan hota vår existens.
31

Kraven för antagning till lärarutbildning för grundskolan ändrades 1988.
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Den yrkesteknik som eleverna på yrkesinriktade utbildningar får lära
sig, har till stora delar sin grund i de naturvetenskapliga ämnena och
kan ses som tillämpningar. Det finns naturliga bryggor mellan
yrkesteknik och de naturvetenskapliga ämnena. Undervisningen
kan också bidra till att förbättra ungdomarnas allmänbildning inom
den naturvetenskapliga ämnessfären och ge dem en bättre förståelse
för den naturvetenskapliga bas på vilken yrkesämnena vilar.

Sammanfattning
De förändringar av den svenska gymnasieskolans organisation, läroplaner och kursplaner som berörts i detta kapitel kan också tjäna som
exempel på de allmänna trender som kan noteras i många andra
länder. Den svenska gymnasieutbildningen, och andra länders motsvarigheter, utgör en förlängning av grundutbildningen från den
obligatoriska skolan och en bro till arbetsliv, vidare yrkesutbildning
och högre utbildning. Inte minst är den också en bro över till
vuxenlivet.
En internationell trend är att de nya läroplanerna innehåller en
större kärna av obligatoriska ämnen, särskilt de yrkesinriktade
utbildningarna har fått ett mer teoretiskt obligatoriskt kursinnehåll.
Elevernas behov av bred kompetens för 2000-talets arbetsliv har
prioriterats. I många länder har det också varit angeläget att ha kvar
ungdomar längre i utbildningssystemet för att begränsa ungdomsarbetslösheten, som i många länder, liksom i Sverige, är ett allvarligt
samhällsproblem.
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Kapitel 2

Så genomfördes TIMSS
I det här kapitlet redovisas olika begrepp och metoder som används
i TIMSS. Här finns också ämnesdefinitioner, beskrivningar av resultatvariabler, gruppdefinitioner och detaljerade sifferuppgifter om antalet deltagare. Som läsare kan det vara lämpligt att gå tillbaka till
detta metodkapitel med jämna mellanrum för att tillgodogöra sig
resultatkapitlen på bästa sätt.
I den engelskspråkiga rapporten benämns könen male respektive
female. Här har vi valt benämningarna pojkar och flickor (i stället för
män och kvinnor), eftersom det förekommer jämförelser med studien
av 13-åringar.
De tidigare IEA-undersökningarna visar på en rad faktorer och
samband som kan ha betydelse för elevers framgång i studier. Målet
för IEA är att försöka isolera de faktorer som direkt kan relateras till
elevers inlärning och som kan påverkas genom olika åtgärder i
samhället. Resultaten från dessa tidigare undersökningar har varit
vägledande för TIMSS när det gäller begreppsramar och utformning.
TIMSS har två huvudsyften:
• att beskriva och jämföra elevprestationer, både nationellt och
internationellt, i matematik och naturvetenskapliga ämnen
• att försöka förklara och förstå skillnader i prestationer mot
bakgrund av insamlad information
Informationen har samlats in på följande tre nivåer (se även figur 2.1):
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• Den övergripande systemnivån: Alltså den nivå där officiella
dokument återspeglar samhällets visioner om och planeringen av utbildning. Här definieras de förväntade kunskaperna. Data har samlats in genom att låta ämnesexperter i de
deltagande länderna analysera läroplaner, kursplaner och
läroböcker. Även beskrivningar av skolsystemens organisation, omfattning och finansiering har sammanställts.
• Den lokala nivån: Det vill säga på skolnivån där undervisningen sker. Lokala skolledare har besvarat frågor om beslutsfattande och lokal organisation.1
• Elevnivån: Här analyseras resultaten av verksamheter i klassrummet och elevens nära omgivning. Eleverna har dels gjort
ett prov, dels fyllt i en enkät med frågor om hemförhållanden,
skolförhållanden och attityder till skola, skolämnen och utbildning.

Figur 2.1
Schematisk bild över den modell som TIMSS bygger på.

1
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Undersökningen av 13-åringar omfattade även en lärarenkät med frågor om lärarens bakgrund och
pedagogiska grundsyn och om undervisning. Någon motsvarighet till denna enkät finns inte i gymnasiestudien.
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Gymnasieskolans avgångsklasser
Sverige deltog i TIMSS undersökning av gymnasieskolans alla avgångsklasser. Tre undersökningsgrupper definierades:
1. Elever i samtliga avgångsklasser

Den internationella motsvarigheten till de svenska gymnasieeleverna
definieras i TIMSS som alla elever i sista årskursen i den sekundära
utbildningen, omfattande elever i yrkesutbildning, studieförberedande eller allmänt inriktad utbildning. I de flesta länder, som
deltog i denna del av undersökningen, går en mycket stor andel av
en årskull vidare till en sådan högre sekundär utbildning.
Eleverna i undersökningen har i det närmaste fullgjort sin skolgång
på gymnasial nivå. De har alla någon gång under sin skoltid läst
matematik och naturvetenskapliga ämnen, men inte nödvändigtvis
under sista året i skolan eller ens under gymnasietiden. De som haft
en särskild inriktning mot matematik och naturvetenskapliga ämnen
har undersökts, men också alla andra som studerat t ex yrkesinriktade ämnen eller följt en mera allmän linje.
Elever som eventuellt går om sista årskursen ingår inte i de undersökta grupperna.
2. Matematikgruppen, ”specialistundersökningen”

En delgrupp av det totala antalet elever i avgångsklasserna kallas i
TIMSS för matematikgruppen. Den studeras separat och består av
dem som studerat mer omfattande matematikkurser under gymnasietiden (i Sverige naturvetenskaplig och teknisk inriktning). Inom
IEA finns ett starkt intresse att jämföra prestationer hos dessa elever,
som ofta har en inriktning mot vidare studier för en naturvetenskapligt eller tekniskt specialiserad yrkesverksamhet.
3. Fysikgruppen, ”specialistundersökningen”

På motsvarande sätt studeras elever som valt fysikkurser med inriktning mot vidare studier för en naturvetenskapligt eller tekniskt
specialiserad yrkesverksamhet. Den svenska fysikgruppen utgörs av
samma elevgrupp som matematikgruppen.
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TCI – ett mått på gruppens storlek
I varje deltagarland definieras ett mått på hur stor andel av den totala
årskullen som ingår i undersökningen. Måttet på denna täckningsgrad kallas TCI (TIMSS Coverage Index). TCI är alltså kvoten mellan
totala antalet elever i avgångsklasser och storleken på en årskull2.
Exempel: TCI = 70 innebär att 70 procent av en årskull ingår.
Ett TCI på 70 innebär däremot inte säkert att 70 procent av årskullen
går i gymnasieskolan eller motsvarande. Andelen av en årskull i
avgångsklasser kan vara större om ett land valt att utesluta vissa
elevgrupper, exempelvis olika typer av lärlingsutbildningar eller
andra utbildningar utanför det offentliga skolsystemet; alltså grupper
som inte kan nås av undersökningen.
TCI varierar mellan 43 (Litauen, där enbart litauiskspråkiga skolor
deltagit) och 88 (Slovenien). Hälften av länderna har ett TCI på 70
eller mera. Fyra länder har ett TCI som är under 50.
Sveriges TCI är 71, vilket är lågt i relation till hur stor andel av en
årskull som normalt går i gymnasieskolans avgångsklasser.3 Förklaringen ligger i att studien ägde rum 1995, just när övergången från
den gamla linjeindelade gymnasieskolan till den nya programutformade pågick. Övergången innebar att ovanligt få elever befann
sig i avgångsklasser när undersökningen genomfördes. Cirka 16 000
elever med avgångsbetyg från 2-åriga linjer genomgick ett tredje
påbyggnadsår. De var inte kvalificerade för undersökningen eftersom de redan hade ett avgångsbetyg och därmed formellt sett
avslutat en gymnasial utbildning. Detta innebär att svenska elever i
avgångsklasser till två tredjedelar utgjordes av elever med teoretisk
inriktning på sina studier och till en tredjedel av elever med praktisk
inriktning. Denna fördelning avviker inte mycket från deltagarländernas genomsnittliga fördelning, men variationen mellan länderna är stor. Teoretisk och praktisk inriktning dominerar i de flesta
länder, men även teknisk och allmän inriktning förekommer.
För matematik- och fysikgruppen, ”specialistundersökningen”, har
också TCI beräknats (MTCI och FTCI). Lägsta värdet har Ryssland,
2 i både matematik och fysik. Slovenien har det högsta, 75 i matematik och 39 i fysik. Flertalet länder ligger mellan 8 och 21 i båda
grupperna, däribland Sverige med 16. I många länder, bl a Sverige,
har eleverna valts ur samma elevgrupp.

2

3
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En årskull i Sverige motsvarar omkring 100 000 personer, men varierar något från år till år. Därför har
man vid beräkningen av TCI använt sig av ett genomsnitt av årskullarna i gymnasieåldern, 15-19 år.
Motsvarande beräkning av TCI för läsåret 1993/94 är 78 och för 1995/96 är TCI 87.
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Krav på korrekt genomförande
Det finns naturligtvis stora svårigheter med att jämföra olika länders
skolsystem. Det skiljer i uppbyggnad och organisation av systemen.
Avgränsningen mellan grundskola och gymnasium varierar liksom
mellan gymnasium och yrkesutbildning. För eleverna finns många
olika vägar genom skolsystemen, vissa utbildningar kräver längre tid
och fördelningen av elever på olika inriktningar varierar. I TIMSS
gymnasieundersökning har därför varje land definierat sina undersökta grupper utifrån det egna skolsystemet och noggrant beskrivit
grunden för dessa definitioner.4
Skolor, klasser och elever i varje land togs ut slumpmässigt i två steg,
vilket gav ett representativt urval av elever. Först valdes skolor ut efter
en metod där sannolikheten för att komma med var proportionell
mot skolans storlek, mätt i antal elever i sista årskursen. För varje
skola valdes dessutom en ersättningsskola, om en sådan skulle
behövas för att erhålla ett tillräckligt stort stickprov.
Det andra steget i urvalsproceduren var antingen ett stickprov av
klasser eller ett stickprov av elever i sista årskursen. Valet av metod
berodde på hur eleverna i delgrupperna matematik och fysik var
organiserade i skolan.

Det internationella deltagandet
Presentationen av deltagande länder är ordnad i en tabell med tre
olika sektioner utifrån hur väl länderna har följt TIMSS regler för
urval och erhållit tillräckligt deltagande.
Länder i den övre sektionen har uppfyllt samtliga krav. För att få ett
representativt urval krävs minst 85 procents deltagande bland såväl
valda skolor som valda elever. Om ett av dessa krav inte nåtts kan
deltagarandelen ändå godkännas om en kombination av dem är
minst 75 procent.
De länder som befinner sig i mellansektionen har genomfört urvalsproceduren korrekt, men inte lyckats erhålla tillräckligt stort deltagande. För gruppen gymnasieskolans samtliga avgångsklasser ligger
några länder nära kravgränsen 75 procent; t ex Island 74, Österrike
73 och Norge 71 procent.
Danmark, Nederländerna och Slovenien finns i den understa sektionen, där länderna har redovisat avvikande urvalsprocedurer, varför
4

Ytterligare information om de olika ländernas skolsystem och definitioner av populationer finns i
Robitaille, D. F. (Ed.) (1997). National Contexts for Mathematics and Science Education . Vancouver:
Pacific Educational Press.
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jämförbarheten med andra länder ytterligare försvårats. Dessa länder har även ett lågt deltagande, Slovenien 42, Danmark och Nederländerna 49 procent.
I matematik- och fysikgrupperna, ”specialistundersökningen”, är det
framför allt följande länder som har ett lågt deltagande: Slovenien
(42 respektive 43), Danmark (49 respektive 47) och Australien (55
respektive 54).
I tabell 2.1 presenteras de länder som deltagit i TIMSS. Av tabellen
framgår i vilka av de tre undersökningsgrupperna landet deltagit och
hur stor andel av en årskull som respektive undersökningsgrupp
omfattar. Andelen anges med TIMSS Coverage Index (TCI, MTCI
och FTCI).
Tabell 2.1
Länder som deltagit med elever i gymnasieskolans samtliga avgångsklasser samt i matematikoch fysikgrupperna, ”specialistundersökningen”.
Land

Cypern
Grekland
Lettland
Litauen
Nya Zeeland
Ryssland
Schweiz
Sverige
Tjeckien
Ungern
Australien
Canada
Frankrike
Island
Italien
Norge
USA
Österrike
Danmark
Nederländerna
Slovenien
Sydafrika
Tyskland

TCI

MTCI

FTCI

48
9
9
10
10
3
43
3
70
48
2
2
82
14
14
71
16
16
78
11
11
65
Länder som följt alla urvalsregler men inte erhållit tillräckligt deltagande
68
16
13
70
16
14
84
20
20
55
52
14
84
8
63
14
14
76
33
33
Länder som ej följt alla urvalsregler samt ej erhållit tillräckligt deltagande
58
21
3
78
88
75
39
49
värde saknas
värde saknas
värde saknas

- betyder att landet inte deltog i undersökningsgruppen

Länderna är ordnade i sektioner efter deltagarstatus för gruppen
samtliga avgångsklasser. Fyra länder, Frankrike, Canada, Norge och
Tyskland, ligger i den andra sektionen (Tyskland i den tredje), men
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har i sina matematik- och fysikgrupper ett deltagande som ger en
placering i första sektionen. Därav markeringen med fetstil.
Vid tolkningarna av resultaten från TIMSS bör det beaktas vilka
länder som fullföljt studien enligt reglerna för urval och uppnått
tillräcklig deltagande. Dessa villkor är viktiga för att kunna göra
generaliseringar utifrån stickprovsresultaten. Det är i huvudsak med
länderna i första sektionen som resultatjämförelser görs. I de resultattabeller som finns i kapitel 3 och 5 redovisas länderna i sektion 2 och
3 i bokstavsordning. I kapitel 7, där enkätsvar rapporteras, är alla
länder ordnade i bokstavsordning och de som ej följt alla urvalsregler
eller ej erhållit tillräckligt deltagande är kursiverade.
Flickor och pojkar

I ”specialistundersökningen” varierar fördelningen mellan flickor
och pojkar kraftigt. I tabell 2.2 redovisas fördelningen i alla tre
undersökningsgrupperna. Det är andelen flickor som visas.
Tabell 2.2
Andelen flickor i länderna som deltog i någon av TIMSS tre undersökningsgrupper. Procent.

Cypern
Grekland
Lettland
Litauen
Nya Zeeland
Ryssland
Schweiz
Sverige
Tjeckien
Ungern
Australien
Canada
Frankrike
Island
Italien
Norge
USA
Österrike
Danmark
Nederländerna
Slovenien
Sydafrika
Tyskland

Samtliga

Matematik-

Fysik-

avgångsklasser

gruppen

gruppen

55
39
37
31
32
49
65
49
51
62
48
48
44
46
49
51
31
33
49
59
62
48
Länder som följt alla urvalsregler men inte erhållit tillräckligt deltagande
58
45
34
53
47
43
53
37
39
52
54
39
49
26
50
49
48
61
62
62
Länder som ej följt alla urvalsregler samt ej erhållit tillräckligt deltagande
55
37
20
48
49
50
28
51
44
57
31

- betyder att landet inte deltog i undersökningsgruppen
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Tabellen visar att andelen flickor i gruppen elever i samtliga avgångsklasser varierar mellan 44 procent och 65 procent. Schweiz och
Tyskland har den lägsta andelen och den högsta har Litauen. I
Sverige är ungefär hälften (51 procent) flickor.
Bland länderna i matematikgruppen, ”specialistundersökningen”,
har Sverige och Grekland den lägsta andelen flickor (31 procent),
medan Österrike ligger högst (62 procent). I fysikgruppen har
Danmark den lägsta andelen flickor (20 procent) och Tjeckien och
Österrike den högsta (62 procent). Även i fysikgruppen har Sverige
en låg andel flickor (33 procent).

Det svenska deltagandet
I Sverige deltog 145 skolor. Urvalsprocessens alla steg finns beskrivna
i en separat teknisk rapport.5 Totalt skickades provhäften och enkäter ut till 5362 elever och 4609 besvarades. Bortfallet i genomsnitt
blev 14 procent.6 I tabell 2.3 redovisas hur många elever som utgör
underlaget för de svenska resultaten i den internationella redovisningen.
Tabell 2.3
De svenska gymnasieelevernas fördelning i de tre stickproven.
Undersökningsgrupp

Antal elever

Deltagarandel i procent

Elever i samtliga avgångsklasser

3068

82,4

Matematikgruppen, ”specialistundersökningen”

1001

88,6

Fysikgruppen, ”specialistundersökningen”

1012

88,6

Elever som gjort ett kombinerat häfte är medräknade i samtliga stickprov.

Internationellt sett var de svenska stickproven stora och elevbortfallet
lågt.

5

6
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Törnkvist, B. (1998) TIMSS. Teknisk rapport. (Pedagogiska mätningar Nr 132). Umeå: Umeå
universitet, Enheten för pedagogiska mätningar.
Av dessa hade drygt hundra elever lämnat skolan efter att det statistiska urvalet gjorts.
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Sammansättningen av gruppen elever i samtliga avgångsklasser illustreras i figur 2.2. Proportionerna stämmer väl överens med fördelningen i hela populationen.

Figur 2.2
De svenska elevernas fördelning på gymnasieskolans linjer och program i stickprovet för gruppen
elever i samtliga avgångsklasser.7 Y(l) avser andelen elever på yrkeslinjer, Y(pr) elever på
program med yrkesämnen (exkl. ES, MP). Streckade sektorer utgör den programutformade
gymnasieskolans andelar.

Andelen elever från den tidigare linjeindelade gymnasieskolan utgör
80 procent av hela urvalsgruppen och de teoretiska inriktningarna
dominerar.
Som jämförelse kan nämnas att läsåret 96/97, då den programutformade gymnasieskolan genomförts fullt ut, är proportionerna
mellan ovanstående inriktningar följande för årskurs 3:
NV = 19 procent
SP, ES, MP = 37 procent (varav ES och MP = 8 procent)
Program med yrkesämnen = 44 procent (exkl. ES och MP)

Instrument för datainsamling
Proven som använts i TIMSS har utvecklats under lång tid. De har sitt
ursprung i tidigare IEA-studiers prov och förarbeten. Deltagande
länder i TIMSS har också lämnat förslag till ytterligare uppgifter,
förslag som bearbetats av en internationell ämnesgrupp. Uppgifter
har prövats i försökstest och resultaten analyserats.
En viktig aspekt inför det slutliga valet av uppgifter var hur väl dessa
motsvarade deltagarländernas läroplaner och undervisning, särskilt
för elever i matematik- och fysikgrupperna, ”specialistundersökningen”. För undersökningen av gruppen gymnasieskolans samtliga
7

NT är naturvetenskaplig och teknisk linje. NV är naturvetenskapsprogrammet. E, H, S är ekonomisk,
humanistisk respektive samhällsvetenskaplig linje. So är social linje. SP är samhällsvetenskapsprogrammet, ES estetiska programmet och MP medieprogrammet.
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avgångsklasser gällde att läroplansanalysen var mer inriktad mot
grundskolans läroplan. För jämförbarhetens skull, krävdes att det i
provet skulle ingå ett antal uppgifter från provet för 13-åringarna.
Bland uppgifterna för alla grupper skulle det dessutom ingå uppgifter från tidigare IEA-studier8. Målet var att nå enighet bland de
deltagande ländernas representanter, nationella kommittéer och
ämnesexperter för att försäkra sig om goda förutsättningar för
internationella jämförelser.
I storskaliga undersökningar har flervalsuppgifter traditionellt dominerat, bl a på grund av att de ger lätthanterliga data. Men vissa
kunskaper är svåra att mäta med flervalsuppgifter. Till TIMSS konstruerades därför även så kallade öppna uppgifter, där eleven själv
får formulera sitt svar. Det kan vara ett kort svar (kortsvarsuppgift)
eller ett mer utredande, där eleven genom resonemang visar sin
begreppsförståelse eller demonstrerar flera steg i en komplex problemsituation (långsvarsuppgift). Kortsvarsuppgifterna rättades
enligt principen rätt eller fel, alltså 1 eller 0 poäng. Poängen för
långsvarsuppgifterna varierar mellan 0 och 3 poäng.
Frågan om användning av miniräknare under proven diskuterades
inom den internationella ämneskommittén. Det beslutades att miniräknare fick användas vid alla prov i gymnasiestudien. Eleverna i
studien av 13-åringarna hade dock inte tillgång till miniräknare.
I ”specialistundersökningen” var varje provhäfte försett med en
förteckning över standardformler i matematik respektive fysik. I
fysikhäftena fanns också en lista med fysikaliska konstanter.

Prov för elever i samtliga avgångsklasser
Provet som konstruerades för gruppen samtliga elever skulle mäta
förmågan att använda grundläggande skolkunskaper i matematik
och naturvetenskap på ett meningsfullt sätt i vardagslivet. Provet har
inte sin utgångspunkt direkt i läroplaner/kursplaner, som är fallet
med TIMSS övriga prov. Anslaget är mer tvärvetenskapligt och
betonar resonemang och det sociala sammanhang som uppgiften
förekommer i.
Provet riktar sig till alla elever som lämnar den gymnasiala utbildningen, oavsett vilka kurser i matematik och naturvetenskapliga
ämnen de läst. Kan eleven använda sig av kunskaperna i olika
beslutsfattande situationer av social eller ekonomisk natur och i ett
vidare sammanhang än klassrummets? Denna och liknande fråge-

8
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Sverige har deltagit i tidigare IEA-studier med sina ”specialistgrupper”.
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ställningar ligger till grund för provuppgifterna. En referensgrupp
bestående av lärare från både gymnasium och grundskola har bedömt uppgifterna i provet.9 Samtliga matematikuppgifter har bedömts som relevanta för A-kursen i den programutformade gymnasieskolan eller som tillvalsämne enligt den linjeindelade gymnasieskolan. Några få uppgifter i naturvetenskap förekommer, som inte
bedömts höra till A-kursen i naturkunskap. Så gott som samtliga
uppgifter i såväl matematik som i naturvetenskap har dock bedömts
relevanta för grundskolans årskurs 9.
Matematikuppgifterna är indelade i tre kategorier:
Taluppfattning

Kategorin innehåller 18 uppgifter (17 flerval och 1 kortsvar).
Här finns uppgifter där det gäller att tolka betydelsen av tal,
framför allt i bråk- eller decimalform samt procent. Förmågan
att använda dessa tal sätts på prov. Begreppet proportionalitet
förekommer också i flera uppgifter. Taluppfattning är en
grundläggande komponent i matematiken och uttrycksformerna i kategorin är vanliga i samhällslivet. Exempel på
tillämpningar är tolkning av en kartas skala, jämförelse av
volymer samt bedömning av procentuella prisförändringar.
Mätningar och uppskattningar

Kategorin innehåller 20 uppgifter (12 flerval, 5 kortsvar och 3
långsvar). Hälften av uppgifterna testar uppskattningar och
rimlighetsbedömningar, så här är en allmän känsla för tal en
viktig förutsättning. Flera av uppgifterna kunde också ha
sorterats under kategorin Taluppfattning. Övriga uppgifter
handlar om enheter, omkrets, area och volym.
Algebra

Kategorin innehåller 7 uppgifter (5 flerval och 2 kortsvar).
Uppgifterna omfattar användning och tolkningar av mönster,
formler, ekvationer och grafiska framställningar.
De naturvetenskapliga uppgifterna är indelade i fem kategorier:
Humanbiologi

Kategorin innehåller 5 uppgifter (2 flerval, 2 kortsvar och 1
långsvar). De behandlar människokroppen och genetik.
Övrig biologi

Kategorin innehåller 6 uppgifter (4 flerval och 2 kortsvar). De
behandlar ekosystem och människors hälsa (livsbetingelser).

9

Hälften av lärarna undervisade på högstadiet och hälften i gymnasieskolan.
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Energi

Kategorin innehåller 5 uppgifter (4 flerval och 1 långsvar). De
behandlar energikällor, energiformer och enerigomvandling.
Övrig fysik

Kategorin innehåller 10 uppgifter (5 flerval, 4 kortsvar och 1
långsvar). De behandlar kemiska reaktioner, fysikaliska egenskaper, elektricitet, värme/vågrörelser och mekanik.
Geovetenskap

Kategorin innehåller 5 uppgifter (3 flerval, 1 kortsvar och 1
långsvar). De behandlar växthuseffekt, vattnets kretslopp,
solförmörkelse och odlingsbetingelser.

Prov för matematikgruppen, ”specialistundersökningen”
Uppgifterna täcker tillsammans åtskilliga ämnesområden inom mer
avancerade områden i matematik på gymnasienivå. En bedömning
av uppgifterna som ingick i provet gjordes av en referensgrupp,
vilken bestod av lärare som undervisar i matematik på naturvetenskapligt och tekniskt inriktade gymnasieutbildningar. Lärarna har
angivit om uppgifterna är relevanta för matematik med avseende på
den läroplan som gällde när TIMSS-projektet genomfördes. I matematik bedömdes ca 75 procent av uppgifterna relevanta. Matematiken bestod av fem rapportkategorier. Inom parentes anges det
sammanfattande namnet som används i rapportens löpande text:
Ekvationer och funktioner (ekvationer)

Kategorin innehåller 17 uppgifter (13 flerval, 2 kortsvar och 2
långsvar). De behandlar trigonometri, komplexa tal, logaritmer, exponentialfunktioner och kombinatorik.
Derivator och integraler (derivator/integraler)10

Kategorin innehåller 15 uppgifter (12 flerval, 2 kortsvar och 1
långsvar). Förutom derivator och integraler behandlas gränsvärden. Dessutom finns en uppgift med en oändlig geometrisk serie.
Geometri

Kategorin innehåller 23 uppgifter (15 flerval, 4 kortsvar och 4
långsvar). De behandlar två- och tredimensionell geometri,
vektorer, kongruens och likformighet.

10
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Statistik och sannolikhetslära (statistik)

Kategorin innehåller 7 uppgifter (5 flerval och 2 kortsvar). De
behandlar medelvärden, standardavvikelser samt tolkning av
diagram och tabeller.
Logiska resonemang och induktionsbevis (logik)

Kategorin innehåller 3 uppgifter (2 flerval och 1 långsvar).

Prov för fysikgruppen, ”specialistundersökningen”
Uppgifterna täcker tillsammans åtskilliga ämnesområden inom fysik
på gymnasienivå. Även här bedömdes uppgifterna av en referensgrupp. Den bestod av lärare som undervisar i fysik på naturvetenskapligt och tekniskt inriktade gymnasieutbildningar. Lärarna har
angivit om uppgifterna är relevanta för fysik med avseende på den
läroplan som gällde när TIMSS-projektet genomfördes. I fysik bedömdes samtliga uppgifter vara relevanta. Fysiken bestod av fem
rapportkategorier.
Mekanik

Kategorin innehåller 16 uppgifter (11 flerval, 4 kortsvar och 1
långsvar). De behandlar kraft och rörelse samt rörelseenergi
och rörelsemängd.
Ellära

Kategorin innehåller 16 uppgifter (10 flerval, 3 kortsvar och 3
långsvar). De behandlar elektriska fält, elektriska kretsar och
magnetism.
Värmelära

Kategorin innehåller 9 uppgifter (6 flerval och 3 kortsvar). De
behandlar värmetransport, temperatur, och gaslagen.
Vågrörelselära

Kategorin innehåller 10 uppgifter (6 flerval, 3 kortsvar och 1
långsvar). De behandlar ljus och elektromagnetiska vågor.
Modern fysik

Kategorin innehåller 14 uppgifter (9 flerval, 2 kortsvar och 3
långsvar). De behandlar relativitet, partikel-, kvant- och astrofysik.
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Enkäter till elever och skolledare
Alla elever fick ett frågeformulär om sin bakgrund, hem- och familjeförhållanden, värderingar och förväntningar, aktiviteter i skola och
klassrum samt på fritiden. Formuläret har utvecklats utifrån de
instrument som använts i tidigare IEA-undersökningar.
För skolledare i alla deltagande skolor konstruerades ett frågeformulär för att komplettera beskrivningen av det nationella skolsystemet
med information av mer lokal karaktär; den enskilda skolans organisation av verksamheten, elevkarakteristika, lärare och administration samt den lokala omgivningen. Analys av skolledarenkäten har
ännu ej genomförts.

Provet genomfördes i mars 1995
Alla skolor genomförde provet vid ett tillfälle under en tvåveckorsperiod i mars 1995. Provtiden var 90 minuter. De uppgifter som
gällde elever i samtliga avgångsklasser, var så många att de fördelades
på två olika häften som fördelades slumpvis. Varje elev fick alltså ett
häfte med uppgifter i både matematik och naturvetenskap.
För matematik- och fysikgrupperna, ”specialistundersökningen”,
användes dessutom sex häften, tre vardera för matematik- respektive
fysikgruppen. Även här fördelades häftena slumpvis till eleverna.
Häftena för de olika grupperna var utformade så likvärdigt som
möjligt.
Det förekom också ett kombinerat häfte för N-, T- och NV-elever,
med uppgifter som var gemensamma för alla undersökningsgrupper.
Resultaten från det kombinerade häftet finns endast med i redovisningen av de internationella resultaten.

Databearbetning
När varje land samlat in och registrerat sina data skickades underlaget vidare till ett internationellt centrum som kontrollerade data11 och
utarbetade skalor12 för olika resultatområden. De internationella
rapporterna togs sedan fram av TIMSS International Study Center
vid Boston College i USA.

11
12
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Eftersom en tredjedel av provuppgifterna var öppna användes en
standardiserad bedömningsmall, gemensam för alla rättare oavsett
land. Denna mall utvecklades under ledning av Norges nationella
centrum för TIMSS. Svaren på uppgifterna bedöms med en tvåsiffrig
kod. Den första siffran anger om eleven avgivit korrekt svar. Den
andra siffran tillför en kvalitativ information; hur eleven gått till väga
(val av metod) och/eller vilka typer av fel som eleven gjort. Den kan
användas för att ge en bild av den kvalitativa variation i elevernas
kunnande som döljer sig bakom olika poäng och lösningsfrekvenser.

Resultatredovisning i rapporten
I redovisningen av de svenska resultaten är de tre huvudgrupperna
(se sid 27) uppdelade i mindre delgrupper.

Provet för elever i samtliga avgångsklasser
Naturligtvis är förutsättningarna olika för eleverna i huvudgruppen
samtliga avgångsklasser eftersom de läst matematik och naturvetenskapliga ämnen i olika omfattning. I resultatanalysen har därför
eleverna delats in i tre delgrupper beroende av studiebakgrund i
ämnena.
Grupp A

Elever på yrkesinriktade linjer och motsvarande program.
Flertalet elever (80 procent) har läst grundläggande matematik motsvarande ett år.13 10 procent har inte alls läst matematik, medan 5 procent uppger att de läst matematik motsvarande tre år. För 5 procent av eleverna saknas uppgift. De
naturvetenskapliga studierna har framför allt skett i ämnet
naturkunskap. Drygt 30 procent uppger att de undervisats i
fysik, kemi och geografi. Något fler, 46 procent, uppger att de
undervisats i biologi.14
Grupp B

Elever på samhällsinriktade linjer och motsvarande program.
Flertalet elever (80 procent) har studerat matematik i tre år
med samhällsvetenskaplig och ekonomisk inriktning. 17 procent har läst matematik ett år, bland dem räknas även elever
på 2-årig social linje. Endast ett fåtal (12 elever) uppger att de
inte alls läst matematik eller att de läst matematik i tre år med
naturvetenskaplig inriktning (8 elever). För återstoden (2
procent) saknas uppgift.
13
14

Som tillvalsämne på yrkesinriktade linjer eller som kurs A på program.
Uppgifterna bygger på svaren från elevenkäten.
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Omkring 70 procent av eleverna i grupp B uppger att de
studerat naturvetenskapliga ämnen. För de flesta har fysik,
kemi och geografi ingått i ämnet naturkunskap. En större
andel (81 procent) uppger att de undervisats i biologi.
Grupp C

Elever på utbildningar med naturvetenskaplig eller teknisk
inriktning.
Gruppen intar en särställning när det gäller matematik och de
naturvetenskapliga ämnena eftersom alla elever läst samtliga
ämnen under gymnasietiden.
Fördelningen av eleverna i delgrupperna A, B och C redovisas i tabell 2.4.
Tabell 2.4
Fördelningen av elever i delgrupperna A, B och C i gruppen elever i samtliga avgångsklasser.
Grupp

Alla

Flickor

Pojkar

A

877

403

474

B

1429

939

490

C

522

163

359

Totalt

2828

1505

1323

Antalet elever i denna tabell överensstämmer inte med antalet i tabell 2.3 eftersom eleverna som
besvarat det kombinerade häftet inte ingår i den nationella resultatredovisningen.

Grupp B är den klart största gruppen med ungefär lika många elever
som A och C tillsammans. I grupp A är det en ganska jämn könsfördelning, medan B har ungefär dubbelt så många flickor som pojkar.
I grupp C är förhållandet det omvända.

Proven för matematik- och fysikgrupperna, ”specialistundersökningen”
Eftersom TIMSS genomfördes när de svenska eleverna studerade
både enligt den gamla gymnasieorganisationen (med linjer) och
den nya (med program) presenteras resultaten i resultatkapitlen på
följande sätt för att förenkla analysen av de nationella resultaten:
Med naturvetenskaplig inriktning menas både
naturvetenskaplig linje (gamla organisationen)
och
naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskaplig gren
(nya organisationen).
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Med teknisk inriktning menas både
teknisk linje (gamla organisationen)
och
naturvetenskapsprogrammet, teknisk gren
(nya organisationen).
Eleverna i matematikgruppen fördelade sig enligt tabell 2.5.
Tabell 2.5
Matematikgruppen, ”specialistundersökningen”. Fördelningen av antalet elever på naturvetenskaplig respektive teknisk inriktning.
Alla

Flickor

Pojkar

Naturvetenskaplig inriktning

477

238

239

Teknisk inriktning

283

37

246

Totalt

760

275

485

Antalet elever i denna tabell överensstämmer inte med antalet i tabell 2.3 eftersom eleverna som
besvarat det kombinerade häftet inte ingår i den nationella resultatredovisningen.

Eleverna i fysikgruppen fördelade sig enligt tabell 2.6.
Tabell 2.6
Fysikgruppen, ”specialistundersökningen”. Fördelningen av antalet elever på naturvetenskaplig
respektive teknisk inriktning.
Alla

Flickor

Pojkar

Naturvetenskaplig inriktning

479

243

236

Teknisk inriktning

287

35

252

Totalt

766

278

488

Antalet elever i denna tabell överensstämmer inte med antalet i tabell 2.3 eftersom eleverna som
besvarat det kombinerade häftet inte ingår i den nationella resultatredovisningen.

Förhållandena ser likadana ut i både matematik- och fysikgruppen.
Eleverna på teknisk inriktning utgör en mindre andel (37 procent) och
där är flickorna i klar minoritet (12 procent). På naturvetenskaplig
inriktning är det ungefär lika många pojkar som flickor.

Elevenkäten
Samtliga elever som deltog i TIMSS prov fick också besvara en enkät
(se sid 26). När resultaten från enkäten analyseras används samma
indelning i delgrupper som vid analysen av provet för elever i
samtliga avgångsklasser.
Eleverna fördelar sig på grupperna som redovisas i tabell 2.7.
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Tabell 2.7
Fördelningen av elever i delgrupperna A, B och C. I grupp C ingår även eleverna i ”specialistundersökningen”.
Grupp

Alla

Flickor

Pojkar

A

877

403

474

B

1429

939

490

C

2048

712

1336

Totalt

4354

2054

2300

Antalet elever i denna tabell överensstämmer inte med antalet i tabell 2.3 eftersom eleverna som
besvarat det kombinerade häftet inte ingår i den nationella resultatredovisningen.

Tabell 2.7 visar att det totalt sett är något fler pojkar än flickor som
besvarade enkäten. Grupp C är den största gruppen med 47 procent
av eleverna. Grupp B domineras av flickorna, medan grupp C har
pojkarna i majoritet.

Resultatvariabler och statistiska uttryck
I denna rapport används ett antal olika resultatvariabler och dessutom förekommer vissa statistiska uttryck. Här följer en beskrivning
av olika begrepp. Se även den separata tekniska rapporten.15

Raschpoäng
Raschpoäng är en resultatvariabel som används både i den internationella och den nationella resultatredovisningen. Metoden tar hänsyn
till såväl hur många uppgifter som elever svarat rätt på, som vilken
svårighetsgrad de lösta uppgifterna har.
• Raschpoäng som används i den internationella redovisningen
visar varje lands genomsnittliga prestationer och används för
jämförelser mellan länder. Variabeln har en skala med ett valt
medelvärde på 500 och en standardavvikelse på 100.16
• Raschpoäng som används i den nationella redovisningen för
matematik- och fysikgrupperna, ”specialistundersökningen”,
har ett medelvärde på 150 och standardavvikelsen 10. Skalan
är konstruerad enbart utifrån de svenska prestationerna. Motsvarande poäng finns beräknade för alla länder, men de
bygger enbart på nationella data och ger inte internationellt
jämförbara värden.
15

16
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Törnkvist, B. (1998) TIMSS. Teknisk rapport. (Pedagogiska mätningar Nr 132). Umeå: Umeå
universitet, Enheten för pedagogiska mätningar.
Standardavvikelsen är ett mått på hur nära medelvärdet de undersökta elevernas resultat ligger; en
stor standardavvikelse innebär att det finns en stor variation i resultatet, medan en liten standardavvikelse innebär att undersökningsgruppen har ett relativt homogent resultat.
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Procent rätt och lösningsfrekvens
Resultatvariabeln procent rätt används både internationellt och nationellt. Variabeln anger andelen elever, uttryckt i procent, som svarat
rätt på uppgifter eller kategorier av uppgifter. Även uttrycket lösningsfrekvens förekommer. Variabeln används eftersom eleverna besvarat
olika uppgifter och den möjliga maximala poängen varierat. Dessa
variationer är små, men motiverar ändå användningen av variabeln.
Vid beräkningar av procent rätt nationellt har elevernas svar viktats
så att generaliseringar kan göras, dels till alla avgångsklasser i Sverige,
dels till specialistgrupperna. Ingen hänsyn har tagits till uppgifternas
svårighetsgrad.
Anledningen till att eleverna besvarat olika uppgifter är, som tidigare
nämnts, att uppgifterna är så många att de av praktiska skäl fördelats
på flera olika häften som delats ut slumpvis. När häftena konstruerats
har man strävat efter att göra innehåll och svårighetsnivå så lika som
möjligt.
I rapporten ges flera exempel på provuppgifter. Urvalet av uppgifter
har dock varit begränsat, då ca hälften av uppgifterna inte är fria att
publicera enligt beslut av IEA. Lösningsfrekvenserna för flerpoängsuppgifter gäller andelen elever, som erhållit maximal poäng.

Internationella genomsnittsvärden
Internationella genomsnittsvärden har beräknats på data från samtliga deltagarländer. Alla länders medelvärden har getts samma vikt
vid beräkningarna.

Statistisk bearbetning
Ett statistiskt urval av elever (stickprov) ligger till grund för att dra
slutsatser om hur förhållandet är för samtliga elever i gymnasieskolans
avgångsklasser (population). Detta gäller för såväl Sverige som för
övriga deltagande länder.
Ett konfidensintervall utnyttjas för att uppskatta medelvärdet i
populationen. Detta intervall anger de gränser inom vilka populationens medelvärde ligger med 95-procentig säkerhet.
I stickprovet finns i vissa fall skillnader mellan resultatet för olika
grupper av elever, exempelvis flickor och pojkar. För att testa om
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dessa skillnader ligger inom slumpens ram, eller om de återspeglar
skillnader som finns i populationen, utnyttjas test för skillnader mellan
populationsmedelvärden. Uttrycket att skillnaden är signifikant innebär
att den angivna skillnaden är statistiskt säkerställd, dvs att den gäller
med 95 procents säkerhet i populationen. Detta är markerat med *
i tabellerna.
Multipel stegvis regressionsanalys är en statistisk teknik som utnyttjas för
att beskriva det linjära sambandet mellan en beroende variabel (resultat på prov) och flera oberoende variabler (svar på enkätfrågor). Enkelt
uttryckt kan man säga att utfallet av analysens första steg anger vilken
oberoende variabel som mest bidrar till (förklarar) utfallet i den
beroende variabeln. Resultatet av analysens andra steg anger vilken
variabel som, tillsammans med den variabel som ingick i det första
steget, bidrar till den största ökningen av förklarad varians i den
beroende variabeln. Analysen genomförs således stegvis och i varje
steg väljs den variabel som, beaktat de tidigare valda, ger det största
tillskottet i förklarad varians (utryckt i procent).

Tolka med försiktighet
De värden som redovisas i den här rapporten baseras på såväl ett urval
av uppgifter som ett urval av elever. Av praktiska skäl kan inte alla
elever göra precis varenda uppgift, så proven baseras på både
statistiska och slumpmässiga urval. För att uppskatta elevernas resultat utnyttjas ett urval av uppgifter för, dels hela ämnesområdet
(matematik eller naturvetenskap), dels olika kategorier inom respektive ämnesområde (t ex algebra, geometri, energi, humanbiologi).
Urvalet av elever utnyttjas för att uppskatta elevprestationer för
populationen, dvs för elever i gymnasieskolans samtliga avgångsklasser. Den metod som används för att uppskatta elevers prestationer
är i första hand utformad för att kunna jämföra elevprestationer i
olika länder för samtliga avgångsklasser, men även för att uppskatta
elevers prestationer för vissa delpopulationer som t ex matematikoch fysikgruppen, ”specialistundersökningen”. Precisionen i uppskattningarna beror bland annat på hur många uppgifter som
elevprestationerna beräknats utifrån. Precisionen är lägre vid uppskattningar baserade på ett fåtal uppgifter, som t ex vid jämförelse av
resultat för olika kategorier, än vid uppskattningar för hela ämnesområden. Det finns således osäkerheter i uppskattningarna.
Erhållna resultat och tendenser ska därför tolkas med försiktighet.
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Kapitel 3

Elever i samtliga avgångsklasser
i gymnasieskolan
Internationella resultat i matematik och naturvetenskap
Matematik
I detta kapitel redovisas resultaten för de länder som deltagit i
studien av elever i samtliga avgångsklasser. Tyngdpunkten ligger på de
svenska resultaten i ett internationellt perspektiv. Resultaten anges
i raschpoäng och procent rätt (lösningsfrekvens). Se kapitel 2 för
detaljer om olika begrepp, metoder och urval.
Figur 3.1 visar en uppskattning av hur samtliga elever i gymnasieskolans
avgångsklasser i ett land skulle ha klarat uppgifterna i matematik. Det
är medelprestationen och spridningen av resultaten inom varje land
som redovisas. Figuren illustrerar resultatvariationen dels mellan
länder, dels inom varje land. Ju längre stapel ett land har desto mer
varierar elevpoängen inom landet. För att förenkla framställningen
har de 5 procent lägsta och de 5 procent högsta prestationerna inte
getts plats i figuren. Stapeln representerar alltså 90 procent av
resultaten. Det ljusa fältet i mitten av varje stapel representerar
hälften av elevprestationerna.
I den internationella presentationen av resultaten i matematik redovisas ett medelvärde för varje land som deltagit i TIMSS. Medelvärdet
gäller för ett urval av elever (stickprovet). För att kunna dra slutsatser
från stickprovet till samtliga elever i populationen så anges ett
intervall inom vilket populationens medelvärde ligger. Detta markeras i staplarna med ett svart område, som är bredare ju större
osäkerheten i uppskattningen är.1
1

Konfidensintervall med 95% säkerhet, se kapitel 2.
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Figur 3.1
Poängfördelning i matematik, samtliga av gångsklasser. Raschpoäng.

Det internationella medelvärdet är 500, vilket markerats med en
kraftig linje.2 Sveriges resultat är högst, med ett medelvärde på 552.
Schweiz och Nya Zeeland ligger på andra och tredje plats. Eleverna
i dessa tre länder presterar signifikant högre än det internationella
medelvärdet.3
Bland länder som inte följt TIMSS regler för urval/deltagande
presterar de med 519 poäng eller mer också signifikant högre än det
internationella genomsnittet
Sverige är mycket väl representerat även bland höga elevprestationer.
Gränsen till de 5 procent högst presterande eleverna (stapelns
högerkant) ligger i Sverige på en högre nivå än för övriga länder. På
motsvarande sätt kan man konstatera att gränsen till de 5 procent
lägst presterande eleverna (stapelns vänsterkant) i Sverige ligger på
en högre nivå än övriga länders, utom Danmark och Nederländerna,
vilka dock inte följt TIMSS regler för urval.

2
3
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Medelvärdet är beräknat på samtliga deltagande 21 länder.
I gymnasieundersökningen saknas bl.a. de fyra sydostasiatiska länderna Singapore, Korea, Japan och
Hongkong, vilka presterade högst i matematik vid TIMSS undersökning av 13-åringar.
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I tabell 3.1 redovisas Sveriges resultatförhållande till övriga länder.
De länder som inte visar någon signifikant skillnad jämfört med
Sverige är markerade med en fylld cirkel. Länder med ett signifikant
lägre resultat markeras med en nedåtriktad pil.
Tabell 3.1
Matematik. Resultatet för de svenska eleverna i samtliga avgångsklasser i relation till resultaten i
andra länder.

Av tabellen framgår att Sverige har signifikant högre medelvärde än
andra deltagande länder utom Schweiz. Bland länder som inte följt
TIMSS regler för urval/deltagande har Australien, Danmark och
Nederländerna medelvärden som inte avviker signifikant från Sveriges.
Sverige jämfört med det internationella medelvärdet

Skillnaderna mellan Sverige och det internationella medelvärdet för
samtliga uppgifter i matematik redovisas i figur 3.2. Figuren är
konstruerad så att den uppgift där eleverna i Sverige visade störst
positiv skillnad till det internationella medelvärdet finns längst upp
till höger i figuren. Den enda uppgift som hade skillnad till de
svenska elevernas nackdel finns längst ner till vänster.
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Figur 3.2
Matematik, samtliga avgångs klasser. Skillnad i lösningsfrekvens . Procentenheter.

För 2/3 av uppgifterna i matematik4 är skillnaden mellan lösningsfrekvenserna för Sverige och internationellt medelvärde över 10
procentenheter. För sex uppgifter är skillnaden över 20 procentenheter. Nedan finns två exempel på uppgifter där de svenska resultaten är särskilt höga i en internationell jämförelse. Den enda uppgift
där det internationella genomsnittet är högre än Sveriges handlar
om att blanda färg i givna proportioner och är inte fri att publicera.
Exempel 3.1

Lösningsfrekvens för svenska elever 66 procent och internationellt 50 procent.

4
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Exempel 3.2

Lösningsfrekvens för svenska elever 65 procent och internationellt 44 procent.
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Naturvetenskapliga ämnen
Figur 3.3 visar en uppskattning av hur elever i gymnasiets samtliga
avgångsklasser i ett land skulle ha klarat uppgifterna i naturvetenskap. Det internationella medelvärdet är 500 , vilket markerats med
en kraftig linje. Av figuren framgår att Sverige har det högsta
resultatet, med ett medelvärde på 559, följt av Nya Zeeland och
Schweiz.
Bland de länder med resultat signifikant över det internationella
medelvärdet, som inte följt TIMSS regler för urval/deltagande, finns
Österrike, Canada, Island, Norge och Nederländerna.

Figur 3.3
Poängfördelning i naturvetenskap, samtliga avgångsklasser. Raschpoäng.

Av figuren framgår vidare att nästan 75 procent av de svenska
eleverna presterar över det internationella medelvärdet. Sverige är
också mycket väl representerat bland höga elevresultat. Gränsen till
de 5 procent högst presterande eleverna, ligger i Sverige på en
betydligt högre nivå än övriga länders.
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På motsvarande sätt kan man konstatera att gränsen till de 5 procent
lägst presterande eleverna i Sverige ligger 45 poäng högre än för
något annat land som följt TIMSS regler för urval. Bland övriga
länder har även Island och Nederländerna motsvarande gräns på en
hög nivå.
I tabell 3.2 redovisas Sveriges resultatförhållande till övriga länder.
De länder som inte visar någon signifikant skillnad jämfört med
Sverige är markerade med en fylld cirkel. Länder med ett signifikant
lägre resultat markeras med en nedåtriktad pil.
Tabell 3.2
Naturvetenskap, samtliga avgångsklasser. Resultatet för de svenska eleverna i relation till
resultaten i andra länder.

Av tabellen framgår att resultaten i Sverige är signifikant högre än i
alla andra länder, som följt TIMSS regler för urval/deltagande.
Av övriga länder har Australien, Island, Norge och Nederländerna
ett medelvärde som inte avviker signifikant från Sveriges, men i övrigt
är resultaten signifikant lägre det svenska resultatet.
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Sverige jämfört med det internationella medelvärdet

Skillnaderna mellan Sverige och det internationella medelvärdet på
samtliga uppgifter i naturvetenskap redovisas i figur 3.4. Figuren är
konstruerad så att den uppgift där eleverna i Sverige visade störst
positiv skillnad till det internationella medelvärdet finns längst upp
till höger i figuren. De uppgifter som har skillnad till de svenska
elevernas nackdel finns längst ner till vänster.

Figur 3.4
Naturvetenskap, samtliga avgångsklasser. Skillnad i lösningsfrekvens. Procentenheter.

För drygt hälften av uppgifterna i naturvetenskap5 är skillnaden
mellan lösningsfrekvenserna för Sverige och det internationella
medelvärdet över 10 procentenheter. För fyra uppgifter är skillnaden större än 20 procentenheter. Här nedan redovisas två av uppgifterna, en om miljöförstöring och en om energi, som har höga svenska
resultat i jämförelse med det internationella genomsnittet.
Exempel 3.3

Lösningsfrekvens för svenska elever 93 procent och internationellt 77 procent.

5
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Exempel 3.4

Lösningsfrekvens för svenska elever 55 procent och internationellt 39 procent.

Bara för tre uppgifter är det internationella genomsnittet högre än
det svenska. Här nedan redovisas den enda uppgift som är tillåten att
publicera. De övriga två handlar om blodgrupper respektive
energiomvandlingar. Skillnaderna i lösningsfrekvenserna är relativt
små i alla tre uppgifterna.
Exempel 3.5

Lösningsfrekvens för svenska elever 37 procent och internationellt 38 procent.
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Pojkar presterar högre än flickor
Pojkar presterar högre än flickor i samtliga länder, både i matematik
och naturvetenskap. Figur 3.5 visar dessa skillnader.6 De illustreras
med liggande staplar, till vänster för naturvetenskap och till höger
för matematik. Färgad stapel anger att skillnaden är signifikant.

Figur 3.5
Matematik och naturvetenskap. Skillnad i resultat för pojkar och flickor. För samtliga länder är
skillnaden till pojkarnas fördel. Raschpoäng.

Matematik
Figuren visar att pojkar har högre resultat än flickor i samtliga
deltagande länder och att skillnaderna är signifikanta i så gott som
alla länder. Undantagen är Ungern, USA och Sydafrika, de två sista
har inte följt TIMSS regler för urval/deltagande.
Den genomsnittliga internationella skillnaden mellan pojkars och
flickors resultat i matematik är 33 poäng, beräknad på alla länders
resultat. Av dessa har åtta länder skillnader på över 40 poäng. Dit hör
6
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De flesta länder har grupper med ungefär lika många flickor som pojkar. Danmark och Österrike
avviker med något högre andel flickor (se tabell 2.2)
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Sverige, samt flera av de högt presterande länder som inte följt
TIMSS regler för urval/deltagande. I den gruppen ingår Norge,
Island, Danmark och Nederländerna. I Schweiz och Nya Zeeland,
vars matematikresultat också är höga, är skillnaden mindre mellan
pojkars och flickors prestationer, nära det internationella genomsnittet. I Tjeckien samt Slovenien, som uppvisar medelmåttiga resultat, finns också stora skillnader i resultat mellan flickor och pojkar.

Naturvetenskap
Skillnader i prestationer mellan flickor och pojkar när det gäller
naturvetenskap illustreras av staplarna till vänster i figur 3.5. I
genomsnitt är skillnaden mellan flickors och pojkars resultat 39
poäng.
Pojkarna har signifikant högre resultat i samtliga länder (undantaget
Sydafrika). De största skillnaderna i resultat mellan flickor och
pojkar förekommer – liksom i ämnet matematik – i länder som
redovisar höga prestationer i genomsnitt. Dit hör Sverige. Störst
skillnad har Norge, men även Nederländerna och Island uppvisar
stora skillnader och höga resultat. Sverige är det enda av dessa länder
som följt TIMSS regler för urval/deltagande.
Till länder med medelresultat i naturvetenskap och med stora
skillnader mellan prestationer hos flickor och pojkar hör Tjeckien,
Österrike samt Slovenien.

Jämförelse mellan matematik och naturvetenskap
I genomsnitt är skillnaden mellan pojkars och flickors resultat något
högre i naturvetenskap än i matematik. Av de tre högst presterande
länderna (i båda ämnena) har Sverige stora skillnader i prestationer,
Schweiz medelstora och Nya Zeeland små, men signifikanta skillnader.
Tjeckien är det enda land med lägre resultat, som har stora skillnader
i båda ämnena.
Stora olikheter mellan ämnena i prestationsförhållandet pojkar/
flickor finns i Ungern, Ryssland och USA. Alla tre har större skillnader i naturvetenskap än i matematik. I Danmark gäller det omvända,
med större skillnader i matematik.
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Gymnasieeleverna jämförda med
13-åringarna
Av de drygt 40 länder som deltog i TIMSS undersökning av 13åringar deltog 21 också i undersökningen av elever i gymnasieskolans
samtliga avgångsklasser. Eleverna i de två undersökningarna fick
prov med olika innehåll. Poängskalorna är därför inte jämförbara
och man kan inte uttala sig om i vilken grad eleverna i gymnasieskolans
samtliga avgångsklasser presterar bättre eller eventuellt sämre än 13åringarna.
Ett sätt att ändå göra jämförelser är att studera varje lands prestationer relativt det internationella medelvärdet i respektive undersökning (detta är olika för grupperna). Ett annat sätt är att studera
eventuella förändringar i rangordning mellan länderna.
I tabell 3.3 visas matematikresultaten i de åtta länder som följt TIMSS
regler för urval i båda undersökningarna. Resultaten redovisas i
raschpoäng och länderna är rangordnade efter prestation i vardera
undersökningen. När ett land har ett resultat signifikant högre än
det internationella genomsnittet markeras det med en uppåtriktad
pil (signifikant lägre har således en nedåtriktad pil). En fylld cirkel
indikerar att ingen signifikant avvikelse föreligger.
Tabell 3.3
Matematik. Resultatjämförelse mellan studien av 13-åringar och studien av elever i gymnasieskolans samtliga avgångsklasser. Gäller länder som följt TIMSS regler för urval.

Av tabellen framgår att de fyra högst placerade länderna i undersökningen av 13-åringarna (Tjeckien, Schweiz, Ungern och Ryssland)
alla presterade över det internationella genomsnittet. Sverige låg
nära det internationella genomsnittet.
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Vid en jämförelse av rangordning framgår det att såväl Sverige som
Nya Zeeland har placerat sig högre i gymnasieundersökningen och
bildar tillsammans med Schweiz den trio som presterar högst. Schweiz
är tvåa i båda undersökningarna. I synnerhet Tjeckien, men även
Ungern och Ryssland, har en lägre position i gymnasieundersökningen, och från att ha legat över det internationella genomsnittet
i undersökningen av 13-åringar är Ungern och Ryssland under det
internationella genomsnittet i gymnasieundersökningen.
Tabell 3.4 visar hur samma länder förändrat sin position när det
gäller prestationerna i naturvetenskap.
Tabell 3.4
Naturvetenskap. Resultatjämförelse mellan studien av 13-åringar och studien av elever i
gymnasieskolans samtliga avgångsklasser. Gäller länder som följt TIMSS regler för urval.

Tre länder (Tjeckien, Ungern och Ryssland) ligger före Sverige i
undersökningen av 13-åringarna. Alla fyra länderna presterar över
gruppens internationella genomsnitt.
I gymnasiestudien har framför allt Sverige, men också Nya Zeeland
och Schweiz förbättrat sina positioner. Dessa tre har bytt plats med
Tjeckien, Ryssland och Ungern.
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En samlad bild
Provuppgifterna både i matematik och naturvetenskap var utformade för att försöka mäta den typ av kunskaper som antas vara
nödvändiga för att ta del av dagens teknologiberoende och
informationsrika samhälle. Alltså förmågan att använda kunskaperna på ett metodiskt och resonerande sätt för att lösa givna
frågeställningar.
För att kunna jämföra förmågan i båda ämnena presenteras resultaten i matematik och naturvetenskap tillsammans i figur 3.6. Där visas
resultaten för de åtta deltagarländer som följt TIMSS regler för
urval/deltagande.

Figur 3.6
Matematik och naturvetenskap, samtliga avgångsklasser. Medelprestationer i åtta länder. Raschpoäng.

Av figuren framgår att de tre länderna Sverige, Schweiz och Nya
Zeeland i stort uppvisar en hög nivå på de prestationer som kan
krävas för att lösa olika vardagsproblem med hjälp av såväl matematiska som naturvetenskapliga tillämpningar. De övriga länderna visar
relativt jämngoda prestationer i de båda ämnena, men på en något
lägre nivå. Eleverna i Sverige, Nya Zeeland, Ryssland och Tjeckien
presterar något högre i naturvetenskap medan eleverna i Schweiz,
Ungern och Litauen presterar högre i matematik. Skillnaderna är i
de flesta länder små men något större i Schweiz, Nya Zeeland och
Tjeckien.
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Kapitel 4

Elever i samtliga avgångsklasser
i gymnasieskolan
Svenska resultat i matematik och naturvetenskapliga ämnen
I den svenska delen av TIMSS analyserades resultaten från närmare
3 000 elever i avgångsklasser på gymnasieskolans samtliga studieinriktningar. Alla gjorde ett av två slumpvis fördelade prov med
vardags- och samhällsanknutna uppgifter i matematik och naturvetenskapliga ämnen.
Eleverna har under sin studietid läst matematik och naturvetenskapliga ämnen i olika omfattning. Därför presenteras resultaten i tre
delgrupper, där eleverna fördelats enligt nedan beroende på studiebakgrund (se närmare beskrivning av indelningen i kapitel 2):
A: yrkesinriktade utbildningar
B: samhällsinriktade utbildningar
C: naturvetenskapligt och tekniskt inriktade utbildningar
Resultaten fokuseras dels på skillnader mellan de olika grupperna,
dels på skillnader mellan flickors och pojkars resultat.
Sist i kapitlet presenteras en jämförelse mellan resultaten för elever
i gymnasieskolans avgångsklasser och eleverna i TIMSS undersökning av 13-åringar.
Resultaten anges i genomsnittligt procent rätt (se kapitel 2). Signifikanta skillnader är markerade med * i tabeller.
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Matematik
Tabell 4.1
Matematik, samtliga avgångsklasser. Resultat för grupperna A, B och
C samt totalt. Procent rätt.
Grupp

Medelvärde

A
B
C
Totalt

50
63
81
63

Med tanke på den skiftande studiebakgrunden är skillnaderna
väntade. B-gruppen, som omfattar halva elevantalet, har ett medelvärde som i stort sammanfaller med medelvärdet för alla eleverna. I
grupp A klarar eleverna i genomsnitt hälften av uppgifterna. Undersökningen visar också att spridningen i poäng är stor i A- och Bgruppen men mindre i C-gruppen, vilket också är väntat eftersom
alla elever i grupp C läst betydligt mer matematik.
Flickor och pojkar

Tabell 4.2
Matematik, samtliga avgångsklasser. Resultat för flickor och pojkar totalt samt för grupper av
elever. Procent rätt.
Elever

Alla

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Flickor
Pojkar
Skillnad

59
67
8*

48
52
4*

61
66
5*

77
83
6*

Det finns signifikanta skillnader mellan flickors och pojkars resultat
i matematik i alla grupper och totalt. Skillnaderna är alla till pojkarnas fördel.

Naturvetenskapliga ämnen
Tabell 4.3
Naturvetenskap, samtliga avgångsklasser. Resultat för grupperna A, B
och C samt totalt. Procent rätt.
Grupp

Medelvärde

A
B
C
Totalt

53
59
77
61

Den genomsnittliga lösningsfrekvensen är 61 procent. Som väntat
har grupp C även här de högsta medelvärdet eftersom eleverna läst
betydligt mer naturvetenskapliga ämnen än andra elever. Sprid-
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ningen inom grupperna är något mindre än för matematik, minst i
C-gruppen.
Flickor och pojkar

Tabell 4.4
Naturvetenskap, samtliga avgångsklasser. Resultat för pojkar och flickor totalt samt för grupper av
elever. Procent rätt. 1
Elever

Alla

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Flickor

57

49

57

76

Pojkar

65

56

63

78

Skillnad

8*

6*

5*

2

Även i naturvetenskap finner man signifikanta skillnader i prestation
mellan flickor och pojkar i grupperna A och B samt för eleverna
totalt, dock inte i grupp C.

Resultatet uppdelat på kategorier
Matematik
Alla uppgifter för eleverna i gymnasieskolans samtliga avgångsklasser har delats i kategorier efter ämnesinnehållet. Matematikuppgifterna har sorterats i följande tre kategorier: taluppfattning,
mätningar och algebra.2 Resultaten för elevgrupperna A, B och C
redovisas i figur 4.1.

Figur 4.1
Matematik, samtliga avgångsklasser. Resultat per kategori för olika grupper av elever. Procent rätt.

1

2

De redovisade skillnaderna har beräknats från statistiskt säkrare värden och kan därför avvika från den
skillnad som erhålls utifrån presenterade resultat.
En närmare presentation av kategorierna finns i kapitel 2.
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Skillnaden i resultat mellan de olika grupperna följer samma mönster som i totalresultatet för alla tre kategorierna. Taluppfattning är
den kategori där de högsta medelvärdena förekommer för alla
grupperna. Något lägre värden uppvisar kategorin mätningar. I
kategorin algebra, som också omfattar uppgifter med grafisk framställning, är skillnaden mellan medelprestationerna relativt liten
mellan grupp A och B, men relativt stor mellan grupp B och C.
I undersökningen har vidare framkommit att en uppdelning i
prestationer hos flickor och pojkar ger ett likartat mönster för varje
kategori som för matematikuppgifterna totalt. Flickorna har genomgående ett signifikant lägre resultat.

Naturvetenskapliga ämnen
Uppgifterna i naturvetenskap har delats in i fem kategorier efter
ämnesinnehållet. Kategorierna är följande: humanbiologi, övrig biologi,
energi, övrig fysik samt geovetenskap.3 Resultaten för elevgrupperna A,
B och C redovisas i figur 4.2.

Figur 4.2
Naturvetenskapliga ämnen, samtliga avgångsklasser. Resultat per kategori för olika grupper av
elever. Procent rätt.

Som väntat, med tanke på studiebakgrunden, presterar eleverna i
grupp C högre och grupp A lägre i samtliga kategorier även i
naturvetenskapliga ämnen. Men det finns ett varierat mönster mellan ämnesgrupperna. I biologi, och i synnerhet humanbiologi där
lösningsfrekvenserna är höga, är skillnaderna förhållandevis små
mellan grupperna.

3
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I kategorin energi är lösningsfrekvensen i grupperna A och B under
40 procent, men över 70 i grupp C. Även i övrig fysik är prestationerna
relativt låga. Avståndet till grupp C är självklart stort, men något
mindre än i kategorin energi.
Tabell 4.4 på sidan 61 visar att i naturvetenskap har pojkarna högre
resultat än flickorna när det gäller samtliga uppgifter. En uppdelning av resultatet för flickor och pojkar i de olika kategorierna
redovisas i figur 4.3.

Figur 4.3
Naturvetenskapliga ämnen, samtliga avgångsklasser. Resultat per kategori uppdelat på kön.
Procent rätt.

Till skillnad från matematikkategorierna uppvisar de naturvetenskapliga kategorierna viss variation. Pojkarna har högre resultat än
flickorna i fyra av fem kategorier. Det är i humanbiologi som flickornas
resultat är högre än pojkarnas. Skillnaderna är signifikanta i alla
kategorier. Störst är skillnaden i kategorin energi, men även kategorin
övrig fysik visar en stor skillnad i resultat mellan flickor och pojkar. I
övrig biologi är skillnaden till pojkarnas fördel, men den är avsevärt
mindre. Kategorin geovetenskap uppvisar också relativt stora skillnader till pojkarnas fördel.
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Flick- och pojkuppgifter
Matematik
Resultatet av provets matematikuppgifter visar att pojkar presterar
högre än flickor. I figur 4.4 visas skillnader i lösningsfrekvens mellan
pojkars och flickors resultat för alla uppgifterna. Dessa har ordnats
så att den uppgift som pojkarna klarat bäst finns högst upp till höger.
Den uppgift som flickorna klarat bäst finns längst ner i figuren till
vänster.

Figur 4.4
Matematik, samtliga avgångsklasser. Skillnad i lösningsfrekvens. Procentenheter.

Figuren visar att pojkarna har högre resultat på alla uppgifter utom
en enda, där flickorna presterar något bättre. Skillnaden är mer än
5 procentenheter för 63 procent av uppgifterna. De sex uppgifter
där skillnaden mellan pojkar och flickor är störst har totalt sett också
varit svårare för svenska elever (lösningsfrekvens i medeltal 34
procent). Där flickorna presterar ungefär lika som pojkarna är
lösningsfrekvenserna högre (i medeltal 74 procent).
Två av uppgifterna som visar störst skillnad till pojkarnas fördel
redovisas i exempel 4.1 och i exempel 4.2.
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Exempel 4.1

Lösningsfrekvens för pojkar 48 procent och flickor 28 procent.

Exempel 4.2

Lösningsfrekvens för pojkar 50 procent och flickor 33 procent.

65

TI M SS

Naturvetenskapliga ämnen

Figur 4.5
Naturvetenskapliga ämnen, samtliga avgångsklasser. Skillnad i lösningsfrekvens. Procentenheter.

Figuren visar att även i naturvetenskapliga ämnen finns det skillnader i resultaten mellan flickor och pojkar, framför allt till pojkarnas
fördel. Flickorna har högre lösningsfrekvens i åtta uppgifter, alla
inom området biologi, men skillnaden är för alla dessa uppgifter är
mindre än 5 procentenheter. De tio uppgifter där pojkarnas lösningsfrekvenser är störst, är alla inom fysik.
Precis som i matematik gäller här att flickorna presterar, relativt sett,
bättre i de uppgifter, som har höga lösningsfrekvenser.
Exempel 4.3

Lösningsfrekvens för pojkar 42 procent och flickor 20 procent.
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Exempel 4.4

Lösningsfrekvens för pojkar 76 procent och flickor 59 procent.

Exempel 4.5

Lösningsfrekvens för pojkar 88 procent och flickor 92 procent.
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Jämförelse med 13-åringarnas prestationer
Totalt 22 uppgifter, hälften i vardera matematik och naturvetenskap,
var gemensamma för eleverna i TIMSS undersökning av 13-åringar
och TIMSS undersökning av elever i gymnasieskolans samtliga
avgångsklasser. Tabellerna 4.5 och 4.6 redovisar hur eleverna i
årskurserna 6, 7 och 8 i grundskolan samt gymnasieeleverna klarat
uppgifterna.

Matematik
Tabell 4.5
Matematik. Genomsnittlig lösningsfrekvens för flickor och pojkar i olika årskurser i grundskolan
och i gymnasieskolans samtliga avgångsklasser. Procent rätt.
Elevgrupp

Alla

Flickor

Pojkar

Årskurs 6

46

46

47

Årskurs 7

54

53

54

Årskurs 8

62

63

62

Avgångsklasser

75

72

77

En jämförelse visar att andelen rätt svar ökat i gymnasieskolan.4 Det
finns inga nämnvärda skillnader i resultat mellan flickor och pojkar
i grundskolan, men däremot i gymnasieskolan.

Naturvetenskapliga ämnen
Tabell 4.6
Naturvetenskapliga ämnen. Genomsnittlig lösningsfrekvens för flickor och pojkar i olika årskurser
i grundskolan och i gymnasieskolans samtliga avgångsklasser. Procent rätt.
Elevgrupp

Alla

Flickor

Pojkar

Årskurs 6

53

54

53

Årskurs 7

60

59

61

Årskurs 8

66

66

67

Avgångsklasser

77

74

80

Även här sker en tillväxt med ökad ålder/längre skolgång.
I såväl matematik som i naturvetenskapliga ämnen är skillnaden i
prestation mellan flickor och pojkar större bland eleverna i
gymnasieskolans samtliga avgångsklasser än i grundskolan.

4
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Kapitel 5

Elever med naturvetenskaplig
eller teknisk inriktning,
”specialistundersökningen”
Internationella resultat i matematik och fysik
I detta kapitel redovisas resultaten för länderna som ingått i matematik- respektive fysikstudien, även kallad ”specialistundersökningen”.
Fokus ligger på de svenska resultaten i ett internationellt perspektiv.
Resultaten anges i raschpoäng och procent rätt (lösningsfrekvens).
Se kapitel 2 för detaljer om olika begrepp, metoder och urval.

Matematik
Två länder signifikant bättre än Sverige
I den internationella presentationen av resultaten i matematik redovisas ett medelvärde för varje land som deltagit i TIMSS. Medelvärdet
gäller för ett urval av elever (stickprovet). För att kunna dra slutsatser
från stickprovet till samtliga elever i specialistgruppen (populationen)
anges ett intervall inom vilket populationens medelvärde ligger1 .
I tabell 5.1 redovisas vilka länder som har ett resultat som med
säkerhet kan sägas avvika från Sveriges. Ett land som i denna mening
har högre resultat än Sverige har en pil uppåt, medan länder med ett
lägre resultat än Sverige har en nedåtriktad pil. Länder som inte visar
någon signifikant skillnad vid jämförelsen, markeras med en fylld
cirkel.

1

Konfidensintervall med 95% säkerhet, se kapitel 2.
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Tabell 5.1
Matematik, ”specialistundersökningen”. Resultatet för de svenska eleverna i relation till resultaten
i andra länder.

Tabell 5.1 visar att två länder, Frankrike och Schweiz, presterar
signifikant högre jämfört med Sverige. Fem länder har ett resultat
som inte signifikant skiljer sig från Sveriges; Ryssland, Cypern,
Grekland, Litauen och Canada. Två länder, Tjeckien och Tyskland,
presterar signifikant lägre.
Danmark har ett resultat som inte signifikant skiljer sig från Sveriges,
men Danmark har inte genomfört studien korrekt.
Figur 5.1 visar en uppskattning av hur eleverna i gymnasieskolans
avgångsklasser som studerat mer omfattande kurser i matematik,
skulle ha klarat uppgifterna i matematik som ingick i TIMSS specialistprov. I figuren redovisas medelprestationen och spridningen av
resultaten inom varje land. Figuren illustrerar variationen i resultat
dels mellan länder, dels inom varje land. Ju längre stapel ett land har
desto mer varierar elevpoängen inom landet.
För att förenkla framställningen har de 5 procent lägsta och de 5
procent högsta prestationerna inte getts plats i figuren. Stapeln
representerar alltså 90 procent av resultaten. Det ljusa fältet i mitten
av varje stapel representerar hälften av elevprestationerna. Det
intervall inom vilket populationens medelvärde ligger markeras i
staplarna med ett svart område som är bredare ju större osäkerheten
i uppskattningen är.
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Figur 5.1
Matematik, ”specialistundersökningen”. Poängfördelning. Raschpoäng.

Det internationella medelvärdet är 500, vilket är markerat med en
kraftig linje i figur 5.1.2 Frankrike, Ryssland och Schweiz har de
högsta resultaten i matematik. Sverige ligger på sjunde plats med
Grekland och Canada närmast före respektive efter sig. Sämst presterar Tjeckien och Tyskland. Resultatet för de svenska eleverna avviker
inte signifikant från det internationella medelvärdet.
Figuren visar också att de svenska eleverna har ett något lägre resultat
när det gäller gränsen till de 5 procent bästa (stapelns högerkant)
jämfört med övriga länder i samma grupp (Canada, Tjeckien och
Grekland). När det gäller gränsen till de 5 procent lägst presterande
eleverna (stapelns vänsterkant) har Sverige ett något högre resultat
än länderna som placerar sig närmast Sverige.

2

Medelvärdet är beräknat på samtliga deltagande 16 länder.
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De fem procent bästa eleverna
I tabell 5.2 redovisas vilka länder som har ett resultat som signifikant
avviker från Sveriges för de 5 procent högst presterande eleverna.3
Tabell 5.2
Matematik, ”specialistundersökningen”. Resultatet för de 5 procent högst presterande svenska
eleverna i relation till resultaten i andra länder.

Tabell 5.2 visar att två länder, Frankrike och Schweiz, presterar
signifikant högre än Sverige.
Sverige har ett resultat som inte signifikant skiljer sig från resultaten
för Canada och Grekland. Två länder presterar lägre än Sverige;
Cypern och Tjeckien.
Slovenien och Australien presterar signifikant högre än Sverige, men
dessa länder har inte fullföljt studien korrekt.

3
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I Ryssland och Litauen deltog mindre än 5% i matematikundersökningen. Därför redovisas inte resultat
för dessa länder. Uppgifter saknas för Tyskland.
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Svenska elever bra på ekvationer mindre bra på derivator/integraler
Matematikundersökningen innehåller uppgifter som är indelade i
fem kategorier: ekvationer, derivator/integraler, geometri, statistik och
logik. I den internationella presentationen redovisas endast resultaten för ekvationer, derivator/integraler och geometri eftersom de två
övriga kategorierna innehåller så få uppgifter att resultaten är
osäkra.

Figur 5.2
Matematik, ”specialistundersökningen”. Resultat för svenska elever samt internationellt medelvärde
gällande kategorierna ekvationer, derivator/integraler och geometri. Raschpoäng.

Figur 5.2 visar att de svenska eleverna presterar över genomsnittet i
kategorin ekvationer. I kategorierna derivator/integraler och geometri
presterar svenska elever lägre än det internationella genomsnittet.
Det högsta resultatet i ekvationer har Frankrikes elever, medan
Cyperns elever har det högsta resultatet i kategorin derivator/
integraler och eleverna i Schweiz har det högsta resultatet i geometri.

Sverige jämfört med det internationella medelvärdet
De svenska elevernas resultat varierar alltså ganska kraftigt mellan
kategorierna. När det gäller samtliga matematikuppgifter, redovisas
i figur 5.3 skillnaderna i lösningsfrekvens mellan Sverige och det
internationella medelvärdet. Figuren är konstruerad så att den
uppgift som eleverna i Sverige klarade bäst finns längst upp till
höger. Den uppgift som hade den största skillnaden till de svenska
elevernas nackdel finns längst ned till vänster i figuren.
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Figur 5.3
Matematik, ”specialistundersökningen”. Skillnad i lösningsfrekvens. Procentenheter.

Figur 5.3 visar att de svenska eleverna har högre resultat på knappt
60 procent av uppgifterna. Den genomsnittliga skillnaden är 2
procentenheter till de svenska elevernas fördel. Exempel 5.1 visar en
uppgift med högt svenskt resultat (från kategorin ekvationer), medan
exempel 5.2 visar en uppgift med lågt svenskt resultat (geometri).
Exempel 5.1

Lösningsfrekvens för svenska elever 51 procent och internationellt 29 procent.

Exempel 5.2

Lösningsfrekvens för svenska elever 0 procent och internationellt 21 procent.
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Bättre resultat för pojkarna
En särskild presentation över hur resultaten i matematik skiljer sig
mellan pojkar och flickor i de olika länderna redovisas i figur 5.4.

Figur 5.4
Matematik, ”specialistundersökningen”. Skillnad i resultat mellan pojkar och flickor. För samtliga
länder är skillnaderna till pojkarnas fördel. Raschpoäng.

I samtliga länder har pojkarna ett högre resultat jämfört med
flickorna. Skillnaderna är inte signifikanta i Cypern, Grekland,
Australien, Italien och Slovenien (ljusa staplar i figur 5.4). De största
skillnaderna finns i Tjeckien. Det internationella genomsnittet visar
en skillnad på 36 poäng till pojkarnas fördel.
Resultaten för var och en av de tre kategorierna i matematik visar
även de att pojkarna i de flesta länder har ett högre resultat jämfört
med flickorna. Inte i något land har flickorna ett resultat som är
signifikant högre än pojkarnas. För kategorin ekvationer har fem av
de tio länderna som genomförde studien korrekt, signifikanta skillnader till pojkarnas fördel. I kategorin derivator/integraler är det
signifikanta skillnader i sju länder och i geometri i sex länder.
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Fysik
Sverige i topp
I den internationella presentationen av resultaten i fysik redovisas ett
medelvärde för varje land som deltagit i TIMSS. Medelvärdet gäller
för ett urval av elever (stickprovet). För att kunna dra slutsatser från
stickprovet till samtliga elever i specialistgruppen (populationen) så
anges ett intervall inom vilket populationens medelvärde ligger.4
I tabell 5.3 redovisas vilka länder som har ett resultat som med
säkerhet kan sägas avvika från Sveriges. Ett land som i denna mening
har lägre resultat än Sverige har en nedåtriktad pil. Länder som inte
visar någon signifikant skillnad vid jämförelsen, markeras med en
fylld cirkel.
Tabell 5.3
Fysik. Resultatet för de svenska eleverna i relation till resultaten i andra länder.

Tabell 5.3 visar att alla länder, utom Norge och Ryssland, har resultat
som är signifikant lägre jämfört med Sveriges.
Figur 5.5 visar en uppskattning av hur eleverna i gymnasieskolans
avgångsklasser som studerat mer omfattande kurser i fysik, skulle ha
klarat uppgifterna i fysik som ingick i TIMSS specialistprov. I figuren

4
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redovisas medelprestationen och spridningen av resultaten inom
varje land. Figuren illustrerar variationen i resultat dels mellan
länder, dels inom varje land. Ju längre stapel ett land har desto mer
varierar elevpoängen inom landet.
För att förenkla framställningen har de 5 procent lägsta och de 5
procent högsta prestationerna inte getts plats i figuren. Stapeln
representerar alltså 90 procent av resultaten. Det ljusa fältet i mitten
av varje stapel representerar hälften av elevprestationerna. Det
intervall inom vilket populationens medelvärde ligger markeras i
staplarna med ett svart område som är bredare ju större osäkerheten
i uppskattningen är.

Figur 5.5
Fysik, ”specialistundersökningen”. Poängfördelning. Raschpoäng.

Eleverna i Norge och Sverige har de högsta resultaten på fysikprovet.
Även gränsen till de 5 procent lägst presterande eleverna (stapelns
vänsterkant) ligger högt för Sverige och Norge. Sverige och Norge
har ett resultat som ligger signifikant över det internationella medelvärdet.
Även Danmark har ett resultat som är signifikant över det internationella medelvärdet, men Danmark genomförde inte studien korrekt.
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De fem procent bästa eleverna
I tabell 5.4 redovisas vilka länder som har ett resultat som signifikant
avviker från Sveriges för de 5 procent högst presterande eleverna.5
Tabell 5.4
Fysik, ”specialistundersökningen”. Resultatet för de 5 procent högst presterande svenska
eleverna i relation till resultaten i andra länder.

Samtliga länder som fullföljt studien korrekt har signifikant lägre
resultat än Sverige. Slovenien är det enda land som har ett resultat
som inte signifikant avviker från Sveriges, men det bör dock noteras
att landet inte har genomfört studien korrekt.

5
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redovisas inte resultat för dessa länder. Uppgifter saknas för Tyskland.

TI M SS

Sverige över snittet i alla fysikkategorier
I undersökningen har uppgifterna i fysik delats in i fem kategorier:
mekanik, ellära, värmelära, vågrörelselära och modern fysik. Resultaten för
de svenska eleverna presenteras i jämförelse med det internationella
genomsnittet. Figur 5.6 redovisar resultaten för kategorierna i fysik.

Figur 5.6
Fysik, ”specialistundersökningen”. Resultat för svenska elever samt internationellt medelvärde
gällande kategorierna mekanik, ellära, värmelära, vågrörelselära och modern fysik. Raschpoäng.

De svenska eleverna presterar mycket över det internationella genomsnittet i samtliga kategorier utom värmelära, men även där är
resultatet högre än det internationella genomsnittet. Den största
skillnaden finns i kategorin ellära.

Sverige jämfört med det internationella medelvärdet
De svenska elevernas resultat varierar inte så mycket mellan fysikkategorierna, endast värmelära ligger avsevärt lägre – men fortfarande klart högre än det internationella värdet. När det gäller
fysikuppgifterna, redovisas i figur 5.7 skillnader i lösningsfrekvens
mellan Sverige och det internationella genomsnittet. Figuren är
konstruerad så att den uppgift som eleverna i Sverige klarade bäst
finns längst upp till höger. Den uppgift som hade den största
skillnaden till de svenska elevernas nackdel finns längst ned till
vänster i figuren.
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Figur 5.7
Fysik, ”specialistundersökningen”. Skillnad i lösningsfrekvens. Procentenheter.

Figur 5.7 visar att de svenska eleverna har ett högre resultat på 80
procent av uppgifterna. Den genomsnittliga skillnaden är 12
procentenheter till de svenska elevernas fördel. Exempel 5.3 och 5.4
visar uppgifter som har högt resultat för svenska elever. Exempel 5.3
är hämtat från kategorin vågrörelselära och 5.4 från mekanik.
Exempel 5.3

Lösningsfrekvens för svenska elever 65 procent och internationellt 25 procent.
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Exempel 5.4

Lösningsfrekvens för svenska elever 64 procent och internationellt 35 procent.

81

TI M SS

Pojkarna dominerar resultatmässigt
En särskild presentation över hur resultaten i fysik skiljer sig mellan
pojkar och flickor i de olika länderna redovisas här.

Figur 5.8
Fysik, ”specialistundersökningen”. Skillnad i resultat mellan pojkar och flickor. För samtliga länder är
skillnaderna till pojkarnas fördel. Raschpoäng.

Figur 5.8 visar att pojkarna har ett högre resultat i alla länder.
Samtliga skillnader utom Lettlands är signifikanta. Största skillnaderna har Tjeckien och Schweiz. Den genomsnittliga skillnaden är
54 poäng till pojkarnas fördel.
Resultaten för var och en av de fem kategorierna i fysik visar även de
att i samtliga länder har pojkarna ett resultat som är högre än
flickornas. Men skillnaderna är inte signifikanta i alla länder och för
samtliga kategorier. Tio av elva länder som fullföljde studien korrekt,
har signifikanta skillnader till pojkarnas fördel i kategorin mekanik.
I ellära är det fem av länderna som har signifikanta skillnader, i
värmelära fyra länder, i vågrörelselära sju länder samt i modern fysik
åtta länder.
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Svenska flickor bättre än pojkarna i andra länder
Eftersom de svenska flickorna ligger på ett jämförelsevis lågt resultat
i förhållande till de svenska pojkarna är det intressant att bryta ut
flickornas resultat och studera det i ett internationellt perspektiv.
Skillnader i lösningsfrekvens mellan de svenska flickorna och det
internationella medelvärdet för pojkarna redovisas i figur 5.9. Figuren är konstruerad så att den uppgift som de svenska flickorna
klarade bäst finns längst upp till höger. Den uppgift som pojkarna
internationellt sett klarade bäst finns längst ned till vänster i figuren.

Figur 5.9
Fysik, ”specialistundersökningen”. Skillnad i lösningsfrekvens. Procentenheter.

Av figur 5.9 framgår att i mer än hälften av fysikuppgifterna har de
svenska flickorna ett högre resultat jämfört med pojkarna i den
internationella gruppen. För åtta uppgifter är skillnaderna 20
procentenheter eller mer.
Exempel 5.5 visar en uppgift där de svenska flickorna har ett högt
resultat.
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Exempel 5.5

Lösningsfrekvens för svenska flickor 76 procent och internationella pojkar 43 procent.

Variationer mellan fysik och matematik
De flesta länder deltog med både matematik- och fysikspecialister,
medan ett fåtal länder deltog med antingen fysik- eller matematikspecialister. Länder som deltog i båda undersökningarna hade inte
nödvändigvis samma elevgrupper i fysik och matematik (i Sverige var
elevgrupperna desamma) Trots detta är det intressant att jämföra
hur prestationerna varierar mellan fysik och matematik för de länder
som deltog i båda undersökningarna.
I figur 5.10 redovisas resultaten för matematik och fysik. Länderna är
rangordnade efter prestationen i fysik. Resultat redovisas bara för de
länder som fullföljde studien korrekt i både matematik och fysik
(totalt nio länder).

Figur 5.10
Resultat i matematik och fysik, ”specialistundersökningen”. Raschpoäng.
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Figur 5.10 ska tolkas så att den ger information om vilken profil olika
länder har. I Sverige är resultatet på provet i fysik högre än resultatet
på provet i matematik. I Frankrike råder det motsatta förhållandet.
Ryssland har ungefär samma resultat i de båda ämnena. Sex länder
har ett resultat som är högre i matematik, ett land har ett resultat som
är ungefär lika i matematik och fysik samt två länder ett resultat som
är högre i fysik. Notera att i Sverige har 75 procent av matematikuppgifterna bedömts som relevanta med avseende på kursplanen
och i fysik anses 100 procent vara relevanta för eleverna i gymnasieskolan. Bedömningen har gjorts av en grupp gymnasielärare i matematik och fysik.

Svenska gymnasieelever bättre placerade än
13-åringarna
De flesta länder som deltagit i denna studie av gymnasieskolan var
också med i studien av 13-åringar. Den studien presenterades i
Skolverkets rapport 114 (1996).
En intressant frågeställning är hur resultaten varierar mellan dessa
två undersökningsgrupper. I undersökningen av 13-åringarnas kunskaper konstaterades att de svenska elevernas resultat var lägre för två
av de sex kategorierna i matematik; algebra och geometri. Resultaten
var medelmåttiga för kategorierna i naturvetenskap, där fysik var en
kategori.6
Jämförelsen går till så att resultaten för kategorin algebra för 13åringarna jämförs med resultaten i ekvationer för eleverna i ”specialistundersökningen”. På motsvarande sätt jämförs geometri för
13-åringarna med geometri för eleverna i ”specialistundersökningen”
och slutligen jämförs fysikresultaten i de båda studierna med varandra.
Resultaten i algebra/ekvationer och geometri i matematik redovisas i
tabell 5.5 och 5.6 och resultaten i fysik i tabell 5.7. I tabellerna redovisas
endast resultaten för de länder som fullföljt TIMSS-studien korrekt i
bägge undersökningarna (13-åringarna och ”specialistundersökningen”). När det gäller resultaten för 13-åringar är resultatvariabeln
angiven i procent rätt. För gymnasiestudien är resultatvariabeln
raschpoäng.

6

De övriga kategorierna i matematik: taluppfattning, mått och mätningar, statistik och sannolikhetslära
samt proportionalitet. I naturvetenskap var de övriga kategorierna: biologi, jorden och rymden, kemi
samt övrig naturvetenskap.
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Tabell 5.5
Algebra och ekvationer. Rangordning för länder som deltog i både 13-årsundersökningen och
”specialistundersökningen”.
Land

Algebra, 13-åringar

Land

Procent rätt

Ekvationer, Gymnasieelever (NT,NV)
Raschpoäng

Tjeckien

65

Frankrike

548

Ryssland

63

Litauen

547

Canada

54

Ryssland

546

Frankrike

54

Sverige

523

Schweiz

53

Schweiz

514

Cypern

48

Canada

512

Litauen

47

Cypern

510

Sverige

44

Tjeckien

460

Tabell 5.5 visar att Sverige har en högre placering i ”specialistundersökningen” jämfört med undersökningen av 13-åringarna. Även Litauen
visar samma mönster. Ryssland och Schweiz har inte förändrat sina
placeringar nämnvärt. Canada och Tjeckien har lägre placering i
”specialistundersökningen” jämfört med deras placeringar i studien
av 13-åringarna.
Tabell 5.6
Geometri. Rangordning för länder som deltog i både 13-årsundersökningen och ”specialistundersökningen”.
Land

Geometri, 13-åringar

Land

Procent rätt

Geometri, Gymnasieelever (NT,NV)
Raschpoäng

Frankrike

66

Schweiz

Tjeckien

66

Frankrike

547
544

Ryssland

63

Ryssland

540

Schweiz

60

Cypern

517

Canada

58

Litauen

515

Litauen

53

Canada

499

Sverige

48

Tjeckien

494

Cypern

47

Sverige

492

Tabell 5.6 visar att Sverige har det lägsta resultatet när det gäller
”specialistundersökningen” och det näst lägsta i studien för 13-åringar.
Tjeckien placerade sig högt när det gällde resultatet för 13-åringarna
men i undersökningen av gymnasieelevernas kunskaper är placeringen näst sämst bland de utvalda länderna.
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Tabell 5.7
Fysik. Rangordning för länder som deltog i både 13-årsundersökningen och ”specialistundersökningen”.
Land

Fysik, 13-åringar

Land

Procent rätt

Fysik, Gymnasieelever (NT,NV)
Raschpoäng

Tjeckien

64

Norge

581

Canada

59

Sverige

573

Schweiz

58

Ryssland

532

Norge

57

Cypern

494

Sverige

57

Schweiz

488

Ryssland

57

Lettland

488

Frankrike

54

Canada

485

Lettland

51

Frankrike

466

Cypern

46

Tjeckien

451

Tabell 5.7 visar att Sverige och Norge tillhör den grupp som placerar
sig jämförelsevis högre i ”specialistundersökningen”. Canada och
Tjeckien placerade sig högst när det gällde 13-åringarna, men
placerar sig bland de tre länder som har det lägsta resultatet i
gymnasiestudien.
Sammanfattningsvis har de svenska eleverna en högre placering i
”specialistundersökningen” jämfört med studien av 13-åringarna när
det gäller kategorin algebra/ekvationer i matematik samt i fysik, men
däremot är resultatet lågt i geometri i båda studierna. Canada och
Tjeckien är exempel på länder som hade ett högt resultat i alla tre
kategorierna när det gällde studien av 13-åringarna, men har ett
lägre resultat i studien av gymnasieeleverna.
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Kapitel 6

Elever med naturvetenskaplig
eller teknisk inriktning,
”specialistundersökningen”
Svenska resultat i matematik och fysik
I detta kapitel redovisas resultaten för svenska gymnasieelever i
avgångsklasser på 3-åriga utbildningar med naturvetenskaplig eller
teknisk inriktning, även kallad specialistgruppen. I Sverige analyseras resultaten från drygt 750 elever i vardera ämnet.
Resultaten fokuseras dels på skillnader mellan naturvetenskaplig
och teknisk inriktning, dels på skillnader mellan flickor och pojkar.
Sist i kapitlet presenteras en jämförelse mellan resultaten från TIMSS
och tidigare IEA-undersökningar.
Resultaten anges i nationella raschpoäng samt i genomsnittligt
procent rätt. Se kapitel 2 för detaljer om olika begrepp, metoder och
urval. Signifikanta skillnader är markerade med * i tabellerna.

Matematik
Inga signifikanta skillnader mellan naturvetare och tekniker
Matematikprovet bestod av tre olika häften. Varje elev besvarade
uppgifterna i ett häfte.
Resultaten för hela matematikprovet visar små skillnader mellan
eleverna på naturvetenskaplig och teknisk inriktning. Naturvetarna
har 150 raschpoäng och teknikerna 149.
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I tabell 6.1 redovisas skillnaderna mellan flickor och pojkar för hela
specialistgruppen samt för de båda inriktningarna.
Tabell 6.1
Matematik, ”specialistundersökningen”. Resultat uppdelat på kön och inriktning. Raschpoäng.
Samtliga

Naturvetenskaplig

Teknisk

specialister

inriktning

inriktning

Flickor

149

149

149

Pojkar

151

152

150

2*

3*

1

Skillnad

Tabell 6.1 visar att för samtliga specialister har pojkarna ett högre
resultat och att skillnaderna är signifikanta. På båda inriktningarna
har pojkarna högre resultat men skillnaderna är inte signifikanta på
teknisk inriktning. Båda flickgrupperna har samma resultat, medan
pojkarna på naturvetenskaplig inriktning har ett något högre resultat jämfört med pojkarna på teknisk.

Små skillnader i matematikkategorierna
Matematikprovet bestod av fem kategorier: ekvationer, derivator/
integraler, geometri, statistik och logik. I denna resultatredovisning
presenteras inte resultaten för kategorin logik eftersom den endast
innehöll tre uppgifter. Resultaten för kategorierna redovisas i figur
6.1.

Figur 6.1
Matematik, ”specialistundersökningen”. Resultat per kategori på naturvetenskaplig och teknisk
inriktning. Procent rätt.
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Eleverna på utbildningar med naturvetenskaplig inriktning har
högre resultat i samtliga kategorier. Skillnaderna mellan naturvetenskapliga och tekniska inriktningar är inte signifikanta för någon
kategori.

Pojkarna bättre än flickorna - signifikanta skillnader i
statistik och geometri
Tabell 6.1 visar att i matematik har pojkarna högre resultat än
flickorna när det gäller hela matematikprovet. I figur 6.2 redovisas de
kategorivisa skillnaderna mellan flickor och pojkar.

Figur 6.2
Matematik, ”specialistundersökningen”. Resultat per kategori uppdelat på kön. Procent rätt.

Figur 6.2 visar att pojkarna har högre resultat än flickorna i samtliga
kategorier. Skillnaden är störst i statistik och minst i ekvationer. Det
är signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor i kategorierna
geometri och statistik.
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Lösningsfrekvenser flickor/pojkar
I figur 6.3 redovisas skillnader i lösningsfrekvens mellan flickor och
pojkar för samtliga uppgifter. Figuren är konstruerad så att den
uppgift som pojkarna klarat bäst finns högst upp till höger, medan
den som flickorna klarat bäst finns längst ned till vänster.

Figur 6.3
Matematik, ”specialistundersökningen”. Skillnad i lösningsfrekvens. Procentenheter.

Pojkarna har högre resultat på ungefär 2/3 av uppgifterna. Medeldifferensen är 3 procentenheter till pojkarnas fördel. Två uppgifter
som visar stora skillnader i resultat till pojkarnas fördel presenteras
i exemplen 6.1 och 6.2. En uppgift som visar stor skillnad i resultat
till flickornas fördel redovisas i exempel 6.3. Eftersom vissa uppgifter
inte är fria att publicera kan inte de uppgifter som visar de största
skillnaderna i lösningsfrekvens redovisas.
Exempel 6.1

Lösningsfrekvens för pojkar 50 procent och för flickor 25 procent.
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Exempel 6.2

Lösningsfrekvens för pojkar 60 procent och för flickor 38 procent.

Exempel 6.3

Lösningsfrekvens för pojkar 60 procent och för flickor 70 procent.

Det är svårt att se något tydligt mönster på vilka kategorier som
innehåller ”flick”- respektive ”pojkuppgifter”, men tre av de fem
uppgifter som visar störst skillnad till pojkarnas fördel kommer från
kategorin statistik.
Av de fem uppgifter som visar störst skillnad i resultat till flickornas
fördel kommer tre från kategorin derivator/integraler.
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Fysik
Inga signifikanta skillnader mellan inriktningarna
Fysikprovet bestod av tre olika häften. Varje elev besvarade uppgifterna i ett häfte. Resultaten för hela fysikprovet visar att eleverna på
naturvetenskaplig inriktning har ett något högre resultat jämfört
med eleverna på teknisk inriktning. Naturvetarna har 150 raschpoäng
och teknikerna 149. Skillnaden är inte signifikant.
I tabell 6.2 redovisas skillnaderna mellan flickor och pojkar för hela
specialistgruppen samt för de båda inriktningarna.
Tabell 6.2
Fysik, ”specialistundersökningen”. Resultat uppdelat på kön och inriktning. Raschpoäng.
Samtliga

Naturvetenskaplig

Teknisk

specialister

inriktning

inriktning

Flickor

146

147

145

Pojkar

151

153

150

5*

6*

5*

Skillnad

Tabell 6.2 visar att för hela specialistgruppen har pojkarna ett högre
resultat och att skillnaderna är signifikanta. Skillnaderna är något
större för eleverna på naturvetenskaplig inriktning jämfört med
teknisk inriktning, men för båda grupperna är de signifikanta.
Flickor på naturvetenskaplig utbildning presterar något högre än
flickorna på teknisk. Detsamma gäller för pojkarna.

Små skillnader i fysikkategorierna
Fysikprovet bestod av fem kategorier: mekanik, ellära, värmelära,
vågrörelselära och modern fysik. Resultaten för kategorierna i fysik
redovisas i figur 6.4.
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Figur 6.4
Fysik, ”specialistundersökningen”. Resultat per kategori på naturvetenskaplig och teknisk inriktning.
Procent rätt.

Eleverna på naturvetenskaplig inriktning presterar högre i samtliga
kategorier utom i mekanik. Båda inriktningarna har de lägsta resultaten i värmelära och de högsta i vågrörelselära. Skillnaderna mellan
naturvetenskaplig och teknisk inriktning är signifikant för kategorin
värmelära.

Resultat uppdelade på kategorier och kön
Tabell 6.2 visar att i fysik har pojkarna högre resultat än flickorna. I
figur 6.5 redovisas de kategorivisa skillnaderna.

Figur 6.5
Fysik, ”specialistundersökningen”. Resultat per kategori uppdelat på kön. Procent rätt.
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I samtliga kategorier har pojkarna högre resultat än flickorna. Den
största skillnaden finns i mekanik och den minsta skillnaden i
värmelära. Både pojkar och flickor har de lägsta resultaten i värmelära
och de högsta i vågrörelselära. Skillnaderna mellan pojkar och
flickor är signifikanta för samtliga kategorier utom värmelära.

Lösningsfrekvens flickor/pojkar
I figur 6.6 redovisas skillnader i lösningsfrekvens mellan flickor och
pojkar för samtliga uppgifter. Figuren är konstruerad så att den
uppgift som pojkarna klarat bäst finns högst upp till höger, medan
den som flickorna klarat bäst finns längst ned till vänster.

Figur 6.6
Fysik, ”specialistundersökningen”. Skillnad i lösningsfrekvens. Procentenheter.

Pojkarna har högre resultat på något mindre än 80 procent av
uppgifterna. Medeldifferensen är 10 procentenheter till pojkarnas
fördel. Två uppgifter som visar stora skillnader till pojkarnas fördel
presenteras i exemplen 6.4 och 6.5.
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Exempel 6.4

Lösningsfrekvens för pojkar 68 procent och för flickor 28 procent.

Exempel 6.5

Lösningsfrekvens för pojkar 54 procent och för flickor 16 procent.
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Av lösningsfrekvensen framgår att de uppgifter som visar störst
skillnad till pojkarnas fördel kommer från kategorin mekanik.
För de uppgifter där skillnaderna i lösningsfrekvens är till flickornas
fördel kan inget tydligt mönster ses. Endast fyra uppgifter har en
skillnad i lösningsfrekvens som överstiger 5 procentenheter eller
mer till flickornas fördel.

TIMSS-resultaten jämförda med tidigare IEAundersökningar
Tre stora internationella undersökningar liknande TIMSS har genomförts tidigare; i matematik 1964 (First International Mathematics Study, FIMS) och 1980 (SIMS) samt i naturvetenskapliga ämnen
1970 (First International Science Study, FISS) och 1983 (SISS). Här
fokuseras på de två senaste undersökningarna, SIMS och SISS. De
svenska eleverna som deltog i dessa undersökningar fick undervisning enligt läroplanerna Lgr 69 och Lgy 70. Eleverna i TIMSS fick
undervisning enligt Lgr 80 respektive Lgy 70.
Jämförelserna mellan de olika undersökningarna redovisas med
sammanlagda resultat för naturvetenskapliga och tekniska
inriktningar. Det görs ingen separat redovisning av inriktningarna.

Matematik
Bättre på ekvationer - sämre på geometri

Det fanns 32 matematikuppgifter som ingick i både SIMS 1980 och
TIMSS 1995. Här nedan redovisas resultatet från 30 av dessa uppgifter.1 1980 var den genomsnittliga lösningsfrekvensen 56 procent.
1995 var motsvarande siffra 57 procent. Bakom dessa siffror döljer sig
olika förändringar i lösningsfrekvenserna, vilket framgår av figur 6.7.
Figuren är konstruerad så att den uppgift som 1980 års elever (SIMS)
klarade bäst finns längst ner och till vänster. Den uppgift som 1995
års elever (TIMSS) klarade bäst finns längst upp och till höger i
figuren.

1

Resultaten saknas för två uppgifter från SIMS.
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Figur 6.7
Matematik, ”specialistundersökningen”. Skillnad i lösningsfrekvens för de uppgifter som ingick i både
TIMSS 1995 och i SIMS 1980 för naturvetenskaplig och teknisk inriktning, årskurs 3. Procentenheter.

Den genomsnittliga skillnaden mellan TIMSS och SIMS är +1
procentenheter. Resultaten för 17 uppgifter visar en förbättring i
den senaste studien (TIMSS). För 13 uppgifter är det en försämring
av resultaten. Sju uppgifter visar en förbättring på 10 procentenheter
eller mer och sju uppgifter visar en försämring på 10 procentenheter
eller mer. Det är främst i kategorin ekvationer som resultatförbättringen syns, medan försämringen finns i kategorin geometri. De
uppgifter där det skett en tydlig förbättring i resultat mellan TIMSS
och SIMS är inte fria för publicering och kan därför inte redovisas
här.
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Exempel 6.6 visar en uppgift hämtad från kategorin ekvationer, där
det skett en förbättring i resultatet.
Exempel 6.6

Lösningfrekvens i TIMSS 1995 var 61 procent. I SIMS 1980 var den 52 procent.

Exempel 6.7 visar en uppgift där det skett en försämring i resultat.
Denna är hämtad från kategorin derivator/integraler. Uppgiften är
en oändlig geometrisk serie vilken är den enda av sitt slag i kategorin,
så den är inte representativ för hela kategorin, men är den enda som
får publiceras.
Exempel 6.7

Lösningfrekvens i TIMSS 1995 var 55 procent. I SIMS 1980 var den 72 procent.
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Fysik
En klar förbättring

Det fanns åtta fysikuppgifter som ingick i både SISS 1983 och TIMSS
1995. Den genomsnittliga lösningsfrekvensen 1983 var 48 procent.
1995 var motsvarande siffra 58 procent. En klar förbättring har alltså
skett.
I figur 6.8 redovisas jämförelsen mellan SISS och TIMSS. Figuren är
konstruerad så att den uppgift som 1983 års elever (SISS) klarade
bäst finns längst ner och till vänster. Den uppgift som 1995 års elever
(TIMSS) klarade bäst finns längst upp och till höger i figuren.

Figur 6.8
Fysik, ”specialistundersökningen”. Skillnad i lösningsfrekvens för de uppgifter som ingick i både
TIMSS 1995 och SISS 1983 för naturvetenskaplig och teknisk inriktning, årskurs 3. Procentenheter.

Den genomsnittliga skillnaden mellan TIMSS och SISS är +10
procentenheter. Sju uppgifter visar en förbättring i resultat jämfört
med 1980, bara en uppgift visar ett lägre resultat. Förbättringen kan
ses i kategorin mekanik.
De uppgifter där det skett en tydlig förbättring i resultat mellan
TIMSS och SISS är inte fria för publicering och kan därför inte
redovisas här.
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Kapitel 7

Resultat av enkäten
När eleverna i gymnasieskolans avgångsklasser gjorde provet i TIMSS
fick de också besvara en enkät om familjebakgrund, ambitionsnivå,
läxläsning, inställning till matematik och naturvetenskapliga ämnen. Enkäten innehöll också frågor om elevernas användning av
teknisk utrustning. I det här kapitlet presenteras ett urval av de
svenska enkätresultaten. Avslutningsvis görs också en internationell
utblick.
Redovisningen presenteras i vissa fall för den svenska elevgruppen
totalt, i andra fall uppdelad på kön eller grupperad med utgångspunkt i omfattningen av matematikstudier efter grundskolan. De tre
grupperna representerar:
A: yrkesinriktade utbildningar (877 elever)
B: samhällsinriktade utbildningar (1429 elever)
C: naturvetenskapligt och tekniskt inriktade utbildningar
(2048 elever1)
Se även kapitel 2 för mer detaljerad information om statistisk
urvalsmetod etc.
Det föreligger ett samband mellan kön och utbildningsinriktning,
såtillvida att det är nästan dubbelt så många pojkar som flickor i
grupp C, medan förhållandet är det omvända i grupp B. Vid tolkning
av resultatskillnader kan det därför vara svårt att avgöra om skillnaden har sin grund i studieinriktning eller kön, eller i interaktionen
mellan dem. I vissa fall har därför speciella granskningar gjorts av
grupp C (som är störst och mest homogen) uppdelad på kön.

1

I denna grupp ingår samtliga elever på naturvetenskapligt och tekniskt inriktade utbildningar som
deltagit i TIMSS, oavsett vilka provhäften de besvarat.
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Hög materiell standard i Sverige
Familjebakgrund
Mer än 9 av 10 elever (94 procent) är födda i Sverige och ytterligare
en procentenhet (95 procent) pratar alltid eller nästan alltid svenska
i hemmet. Tre fjärdedelar (76 procent) bor hos både mor och far, 16
procent bor hos mor, medan 4 procent bor hos sin far. Nästan 4 av
10 (37 procent) bor i en fyrapersonersfamilj, drygt en fjärdedel (28
procent) bor i trepersonersfamilj och 16 procent bor i en familj med
fem personer. Drygt 8 av 10 elever (81 procent) bor i radhus eller
villa. Under skolveckan bor cirka 9 av 10 elever hemma (89 procent),
medan 8 procent bor i hyresrum eller lägenhet, övriga på elevhem (2
procent) eller hos andra släktingar än föräldrarna (mindre än 1
procent).

Föräldrarnas utbildning och materiella standard
I elevgruppen som helhet är det 14 procent som svarar att de inte
känner till sin mors utbildning och 16 procent som inte vet sin fars
utbildning. I övrigt är svarsfördelningen för hela elevgruppen att
cirka 20 procent bland både mödrar och fäder har enbart grundskola, 20 procent av mödrarna och 11 procent av fäderna har
dessutom fullföljd gymnasieskola, 12 procent av mödrarna och 18
procent av fäderna har yrkesinriktad utbildning, 23 procent av
mödrarna och 27 procent av fäderna har en universitetsutbildning
på minst 3 år.
Svarsfördelningen skiljer sig inte mycket mellan flickor och pojkar,
men när det gäller utbildningsgrupper föreligger signifikanta skillnader. Föräldrarna till eleverna i grupp C har högre utbildning än
föräldrarna i grupp B och i grupp A. Mellan grupperna A och B
föreligger inga signifikanta skillnader.
På frågan om antalet böcker i familjen svarar mindre än 2 procent att
bokbeståndet inte överstiger 10 böcker, medan 71 procent uppger
att det i familjen finns tillräckligt med böcker för att fylla minst två
bokhyllor, dvs över 100 böcker. Det föreligger inga skillnader mellan
flickor och pojkar i svaren på denna fråga, däremot är skillnaden
mellan utbildningsgrupper signifikant; grupp C har största bokbeståndet och grupp A det minsta. I grupp A svarar cirka hälften av
eleverna (49 procent) att det finns minst 100 böcker i familjen,
motsvarande siffra för grupp B är 72 procent och för grupp C 80
procent.
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Pojkarna har större tillgång till dator
Eleverna har, utifrån en lista innehållande 16 ägodelar, fått ange
vilka av dessa som finns i familjens ägo. Svarsfördelningen presenteras i tabell 7.1.
Tabell 7.1
Ägodelar. Andelen elever med tillgång till olika saker (finns i familjens ägo). Uppdelat på kön och
utbildningsgrupp. Procent.
Kön

Miniräknare

Utbildningsgrupp

Flickor

Pojkar

A

B

C

Totalt

100

100

100

99

100

100

Dator

53

71

44

57

75

63

Skrivbord

99

99

97

99

100

99

Uppslagsbok

93

95

91

94

95

94

Radhus/ villa

80

82

75

80

84

81

Bastu

28

32

25

29

34

30

Diskmaskin

74

79

65

75

82

76

Mikrovågsugn

82

83

80

83

83

82

Video

91

93

93

93

92

92

CD

94

96

92

96

96

95

Videokamera

28

31

26

29

32

30

Sladdlös telefon

37

43

42

39

40

40

Piano

43

39

24

41

48

41

Två eller flera bilar

47

55

53

49

52

51

Fritidshus/ sommarstuga

45

50

39

48

51

48

Båt

30

38

31

33

37

34

Tabell 7.1 visar att det är små procentuella skillnader mellan flickor
och pojkar när det gäller förekomst av olika ägodelar i familjen. Men
i ett avseende är skillnaden anmärkningsvärd och det gäller tillgång
till dator. Differensen är hela 18 procentenheter till pojkarnas
fördel – 71 procent av pojkarna har tillgång till dator, jämfört med
53 procent av flickorna. Här har gjorts en specialgranskning av
enbart flickor och pojkar i grupp C (dvs naturvetenskapligt och
tekniskt inriktade utbildningar) för att se om det är utbildningens
inriktning som slår igenom också på kön. Resultatet visar att skillnaden mellan flickor och pojkar fortfarande är stor (12 procentenheter). Cirka 8 av 10 pojkar (79 procent) har dator hemma medan
motsvarande siffra för flickorna på naturvetenskapligt och tekniskt
inriktade utbildningar är 67 procent.
Också förekomst av bastu, diskmaskin, sladdlös telefon, två eller flera
bilar, sommarstuga och båt är signifikant högre bland pojkarnas
familjer. Den enda ägodel som förekommer i högre utsträckning (ej
signifikant) bland flickorna är piano, 43 procent jämfört med 39
procent bland pojkarna.
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Tabell 7.1 visar också på ett visst mönster vad gäller förekomst av
ägodelar i olika utbildningsgrupper, såtillvida att ägodelarna är flest
i grupp C och minst många i grupp A, med vissa undantag. Framför
allt är skillnaden mellan utbildningsgrupper påtaglig – och signifikant, dvs statistiskt säkerställd – när det gäller innehav av dator och
piano.

Elevernas framtidsplaner
Nästan 9 av 10 elever (91 procent av flickorna och 88 procent av
pojkarna) svarar att de tänker fortsätta att utbilda sig efter gymnasiet.
Uppdelat på utbildningsgrupp är motsvarande siffror 64 procent i
grupp A, 92 procent i grupp B och 98 procent i grupp C. Skillnaderna
är signifikanta för såväl grupp som kön.
De elever som tänker studera vidare efter gymnasiet har fått ange
vilken typ av utbildning de tänker skaffa sig. Elevernas svar på denna
fråga presenteras i figur 7.1.

Figur 7.1
Fortsatt utbildning. Svarsfördelning på frågan om vilken utbildning man tänker skaffa sig efter
gymnasiet. Uppdelat på kön och utbildningsgrupp. Procent 2 .

Av figur 7.1 framgår att skillnaderna mellan flickor och pojkar är små
vad gäller planer på högre utbildning. Endast när det gäller planer
på kompletterande studier finns en viss skillnad, 28 procent av
flickorna tänker komplettera jämfört med 18 procent av pojkarna.
2

Eftersom eleverna fått besvara varje alternativ oberoende av de övriga alternativen, dvs kunnat svara
”ja” på mer än ett svarsförslag, uppgår summan av procentandelarna i varje redovisningsgrupp till över
100 procent.
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Beträffande utbildningsgrupp syns att en överväldigande majoritet
av elever i C-gruppen tänker sig en universitetsutbildning på minst 3
år, medan drygt hälften i B-gruppen har liknande planer. I grupp A
är studieplanerna ganska jämnt fördelade mellan påbyggnadsutbildning (mindre än 1 år), kompletterande studier samt högskola/universitet upp till 3 år.
I tabell 7.2 presenteras elevernas svar på frågan om vilket av de listade
ämnena som ligger närmast det ämne de tänker studera mest.
Tabell 7.2
Ämnesintresse. Andelen elever som avser att studera olika ämnen. Uppdelat på kön och
utbildningsgrupp. Procent.
Kön
Flickor

Utbildningsgrupp

Pojkar

A

B

C

Totalt

Biologi

8

4

5

2

9

6

Ekonomi

10

11

6

21

5

10

Kemi

4

2

0

0

5

3

informationsbehandling

3

12

8

7

8

8

Geovetenskap

1

1

0

1

1

1

Ingenjörsutbildning

8

34

7

1

38

21

Vårdutbildning3

5

1

10

2

1

3

Medicinsk utbildning4

14

4

12

5

11

9

Matematik

2

1

0

1

2

2

Fysik

1

2

0

0

3

2

Annat område

45

28

50

60

18

36

Datavetenskap och

Tabell 7.2 visar en viss skillnad mellan flickor och pojkar när det
gäller framtida utbildningsval. Det populäraste valet bland pojkar är
ingenjörsutbildning (34 procent), följt av datavetenskap och informationsbehandling (12 procent) samt ekonomi (11 procent). Bland
flickorna är medicinsk utbildning det mest förekommande valet (14
procent), följt av ekonomi (10 procent). Det är viktigt att komma
ihåg att hela 45 procent av flickorna svarade att de tänker ägna sig åt
något annat utbildningsområde (som inte fanns listat), en siffra som
sett över hela elevgruppen är 36 procent.
En granskning av utbildningsgrupperna visar att de två områden
som oftast valts i A-gruppen är medicinsk utbildning (12 procent)
och vårdutbildning (10 procent). Hälften av eleverna i denna grupp
tänker ägna sig åt något annat än de föreslagna alternativen. Bland
B-gruppens elever är det främst ekonomi som gäller, 21 procent
tänker sig en sådan utbildning. 60 procent i gruppen har inte valt
bland de listade alternativen. Eleverna i C-gruppen avser i största
3
4

Inkluderar t ex tandsköterska, undersköterska, röntgenassistent, veterinärassistent.
Inkluderar t ex tandläkare, läkare, optiker, apotekare, sjukgymnast, leg. sjuksköterska, veterinär.
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utsträckning att ägna sig åt ingenjörsutbildning (38 procent) och
därnäst medicinsk utbildning (11 procent).
I tabell 7. 3 redovisas andelen elever som svarar ”ja” på frågan om det
är viktigt att prestera bra i matematik och naturvetenskapliga ämnen,
samt andelen elever som bedömer att mamma, pappa respektive
vänner tycker det är viktigt att hon/han är duktig i dessa ämnen.
Tabell 7.3
Andelen elever som svarat ”ja” på frågan om det är viktigt för dem själva, deras far, mor och
vänner att de presterar bra i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Uppdelat på kön och
utbildningsgrupp. Procent.
Det är viktigt att
prestera bra i .

Kön
Flickor

Utbildningsgrupp

Pojkar

A

B

C

Totalt

…matematik, enligt:
eleven själv

75

83

68

70

90

79

pappa

74

86

74

76

85

80

mamma

66

84

72

68

82

76

vänner

39

50

43

38

50

45

…naturvetenskapliga ämnen,
enligt:
eleven själv

66

74

47

53

90

70

pappa

58

75

49

52

84

67

mamma

53

75

50

47

82

65

vänner

31

43

29

24

50

37

Det framgår av tabell 7.3 att pojkarna i högre grad än flickorna tycker
att det är viktigt att prestera bra i matematik och naturvetenskapliga
ämnen. Vidare syns att när eleverna ska bedöma om mor, far och
vänner tycker det är viktigt att eleven presterar bra, så ökar skillnaden
i svar mellan pojkar och flickor.
Sammantaget innebär resultaten att flickors och pojkars inställning
till vikten av att prestera bra i matematik och naturvetenskapliga
ämnen skiljer sig mindre än inställningen hos mor, far och vänner,
enligt elevens bedömning. Det tycks alltså som om pojkarna upplever större tryck, alternativt stöd och intresse, från föräldrar och
kamrater att prestera bra.
När det gäller utbildningsgrupp är det eleverna i C-gruppen som i
störst utsträckning tycker det är viktigt att vara bra i matematik och
naturvetenskapliga ämnen. De bedömer också i högre grad att deras
mor, far och vänner tycker det är viktigt med bra prestationer i dessa
ämnen. Skillnaden mellan A- och B-gruppen är liten i detta avseende.
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De mönster som framträder är alltså desamma för pojkar och Cgrupp samt för flickor och B-grupp, vilket gör det svårt att uttala sig
om vad som formar resultatbilden; är det kön eller utbildningsinriktning, eller är det interaktionen dem emellan? Det senare
kanske är det mest sannolika.

Flickorna flitigare läxläsare
Eleverna besvarade frågan om hur mycket tid de ägnar åt läxläsning
i matematik, i naturvetenskapliga ämnen och i övriga ämnen.5
Resultaten presenteras uppdelade på kön i tabell 7.4 och uppdelade
på utbildningsgrupp i tabell 7.5.
Tabell 7.4
Tidsåtgång (tim/dag) för läxläsning, uppdelat på kön. Procent.
Tidsåtgång (tim/dag)

<1

1-2

Flickor Pojkar

>3

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Matematik

41

43

46

47

12

9

Naturvetenskapliga ämnen

57

44

26

41

16

13

Övriga ämnen

3

14

29

53

50

28

Tabell 7.4 visar inga entydiga skillnader mellan flickor och pojkar när
det gäller tid för läxläsning i matematik och naturvetenskapliga
ämnen. När det gäller övriga ämnen lägger flickor däremot ner mera
tid än pojkar. En specialanalys av enbart grupp C avslöjar emellertid
att det är en skillnad i utbildningsinriktning som döljer faktiska
skillnader mellan könen. Resultaten för grupp C visar nämligen
entydigt att flickor lägger ner mera tid på läxläsning i såväl matematik som naturvetenskapliga ämnen och övriga ämnen. Störst är
skillnaden i övriga ämnen, minst är den i matematik.
Tabell 7.5
Tidsåtgång (tim/dag) för läxläsning, uppdelat på utbildningsgrupp. Procent.
Tidsåtgång (tim/dag)

<1

1-2

>3

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Matematik

76

51

22

20

42

61

3

6

16

Naturvetenskapliga ämnen

80

86

11

15

12

58

4

2

27

Övriga ämnen

24

4

6

37

27

53

32

48

35

Av tabell 7.5 framgår att elever i utbildningsgrupp C lägger ner mera
tid på läxläsning i matematik och naturvetenskapliga ämnen än vad
eleverna i grupp A och B gör, ett resultat som knappast är förvå5

Observera att intervallet 2-3 timmar saknas i frågan. Detta är en konstruktionsmiss som gjorts centralt
när frågorna formulerats.
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nande. Eleverna i grupp B lägger ner mera tid än A-eleverna på
läxläsning i matematik, medan det omvända gäller för naturvetenskapliga ämnen, dvs elever i grupp A ägnar mera läxläsningstid åt
ämnet än vad eleverna i grupp B gör. När det gäller läxor i övriga
ämnen är det grupp B som använder mest tid, medan grupp A lägger
minst tid på läxläsning i övriga ämnen.

Inställning till matematik och naturvetenskapliga
ämnen och till den egna prestationen i ämnena
Samtliga elever, även de som inte läste matematik och/eller naturvetenskapliga ämnen vid undersökningstillfället, besvarade frågorna
om vad de tycker om dessa ämnen. De svarade också på hur de ser på
sin egen prestation i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Matematik
Elevernas inställning till matematik undersöktes genom att de fick
ange i vilken grad de instämmer i tre påståenden om ämnet. I figur
7.2 presenteras andelen elever som instämmer/instämmer absolut
i vissa påståenden om matematik.

Figur 7.2
Andelen elever som instämmer/instämmer absolut i vissa påståenden om matematik. Kön och
utbildningsgrupp. Procent.

108

TI M SS

Figur 7.2 visar att pojkarna besvarar påståendena om matematik
något mera positivt än vad flickorna gör. En granskning av grupp C
med avseende på kön visar att pojkar och flickor tycker lika mycket
om att lära sig matematik, men i övrigt är resultatbilden densamma
som för totalgruppen.
Föga överraskande är C-gruppens elever mest positiva till matematikämnet. B-gruppens elever instämmer i högre grad än A-gruppens i
att de tycker om att lära sig matematik. I övrigt är skillnaderna små
mellan A- och B-gruppens elever.
Eleverna har också fått ange hur mycket de tycker om matematik
samt hur de värderar sin egen prestation i ämnet. Andelen elever i
hela gruppen som svarat att de gillar/tycker mycket om ämnet matematik är 65 procent, något högre andel pojkar än flickor. Bland
utbildningsgrupperna är det C-gruppen som tycker bäst om matematik (82 procent - ingen skillnad mellan könen), jämfört med 51
procent i B-gruppen och 48 procent i A-gruppen. Resultaten är
knappast förvånande med tanke på indelningsgrunden för dessa
grupper. De som väljer inriktningar som innehåller mycket matematik är rimligen mer positiva till just det ämnet.
Det är intressant att notera att bland eleverna i grupp A och B är det
en större andel som tycker om att lära sig matematik än som tycker om
ämnet matematik. I grupp C är skillnaden liten.
Drygt 6 av 10 elever (63 procent) svarar instämmer/instämmer absolut
i påståendet att det går bra i matematik. Av dessa är något fler pojkar
än flickor (67 procent jämfört med 58 procent). I grupp C instämmer cirka 7 av 10 elever (65 procent av flickorna och 71 procent av
pojkarna), i grupp A instämmer 6 av 10 elever, medan något färre
elever i grupp B, 55 procent, tycker att det går bra i matematik.

Naturvetenskapliga ämnen
Inställningen till naturvetenskapliga ämnen har mätts genom att
eleverna fått ange i vilken utsträckning de tycker om biologi, kemi,
geografi6 och fysik. Även här angav eleverna hur de bedömer sin egen
prestation i ämnena, även om de vid undersökningstillfället inte läste
ämnet ifråga.
Elevernas svar på frågan om vad de tycker om naturvetenskapliga
ämnen presenteras i figur 7.3.
6

I TIMSS används begreppet ”earth science”, som i enkäten översatts med geografi. Internationellt sett
avses delar av naturgeografi, vilket inte kan skiljas från kulturgeografi i den svenska skolans ämne
geografi. (se t ex Wennberg, G. (1990). Geografi och skolgeografi. Ett ämnes förändringar. En studie
med exempel. (Uppsala Studies in Education, 33) . Uppsala: Almqvist & Wiksell International.
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Figur 7.3
Andelen elever som gillar/tycker mycket om naturvetenskapliga ämnen. Kön och utbildningsgrupp.
Procent.

Av figur 7.3 framgår att fler flickor än pojkar är positiva till biologi,
en skillnad på 11 procentenheter. I kemi och geografi är skillnaderna
tämligen små. I fysik syns däremot en klar skillnad; 65 procent av
pojkarna tycker om fysik jämfört med endast 35 procent av flickorna.
En analys av grupp C visar avsevärda skillnader mellan flickor och
pojkar i inställning till ämnena biologi, kemi och fysik, men ingen
skillnad gällande geografi. Ämnet biologi är omtyckt av 91 procent
av flickorna och 68 procent av pojkarna. Kemi tycker 77 procent av
flickorna bra om, jämfört med 59 procent av pojkarna. Fysik är
omtyckt av 55 procent av flickorna och 78 procent av pojkarna.
Sett till utbildningsgrupper är resultatet att grupp C tycker bättre om
biologi, kemi och fysik än övriga grupper, medan eleverna i grupp B
är de som gillar geografi bäst.
Cirka 7 av 10 elever (71 procent) instämmer i påståendet att det går
bra i naturvetenskapliga ämnen. Bland dessa är det något fler pojkar
(74 procent) än flickor (67 procent). I grupp C instämmer 80
procent av eleverna och här föreligger ingen skillnad mellan flickor
och pojkar. I grupp B tycker 65 procent att det går bra i naturvetenskapliga ämnen och i grupp A har 59 procent av eleverna denna
uppfattning. Skillnaden mellan elever med olika utbildningsinriktning är alltså större än skillnaden mellan flickor och pojkar vad
gäller uppfattning om den egna prestationen i naturvetenskapliga
ämnen.
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Eleverna anser att pluggande leder till framgång
i matematik och naturvetenskapliga ämnen
Ett par av frågorna i elevenkäten handlar om skälen till varför man
lyckas i matematik respektive naturvetenskapliga ämnen. Eleverna
har tagit ställning till fyra faktorer som förklaring till framgång i de
båda ämnena. Resultaten redovisas i tabell 7.6.
Tabell 7.6
Andelen elever som instämmer/instämmer absolut i påståendet ”För att vara duktig i …
behövs...”. Kön och utbildningsgrupp. Procent.
För att vara duktig i
behövs

matematik...
stor medfödd begåvning
naturvetenskapliga ämnen…
stor medfödd begåvning
matematik…
tur
naturvetenskapliga ämnen…
tur
matematik…
plugga mycket hemma
naturvetenskapliga ämnen…
plugga mycket hemma
matematik…
lära sig boken utantill
naturvetenskapliga ämnen…
lära sig boken utantill

Kön

Utbildningsgrupp

Flickor

Pojkar

A

B

C

Totalt

58

57

54

60

57

58

45

46

47

42

47

45

13

12

15

13

11

13

11

12

17

11

10

12

85

75

84

83

75

79

95

88

91

94

89

91

23

22

30

27

16

22

51

49

51

57

43

50

Tabell 7.6 visar en hög överensstämmelse mellan flickors och pojkars
förklaring till framgång i matematik och naturvetenskapliga ämnen.
Det finns dock ett undantag: flickor anser i högre utsträckning än
pojkar att man måste plugga mycket hemma för att lyckas bra. Detta
alternativ är också det som både pojkar och flickor sätter främst som
förklaring till framgång i ämnena.
I övrigt visar tabellen att eleverna i andra hand menar att det är
medfödd begåvning som avgör om man lyckas bra eller inte. Få
elever tror det är tur om man lyckas bra i matematik och naturvetenskapliga ämnen. En jämförelse mellan de båda ämnena visar att
eleverna i högre grad anser att medfödd begåvning medför framgång i matematik jämfört med i naturvetenskapliga ämnen, medan
fler elever tror att framgång i naturvetenskapliga ämnen, jämfört
med i matematik, nås genom att plugga mycket hemma.
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När det gäller utbildningsinriktning finns heller inga anmärkningsvärda skillnader, dock tenderar C-gruppen att, med ett par undantag, i minst utsträckning instämma i de alternativa förklaringarna till
framgång i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Teknikanvändning
För att ge en bild av användningen av viss teknisk utrustning har
eleverna fått ange hur ofta de använder miniräknare, persondator,
dataterminal, video och elektronisk post. Andelen elever som anger att de
använder respektive verktyg åtminstone varje vecka presenteras i
figur 7.4.

Figur 7.4
Teknikanvändning. Andelen elever som använder vart och ett av de listade verktygen minst varje
vecka. Kön och utbildningsgrupp. Procent.

Av figur 7.4 framgår att en signifikant högre andel pojkar använder
vart och ett av de listade verktygen minst varje vecka. En specialstudie
av grupp C visar att alla signifikanta skillnader kvarstår, med undantag av användning av miniräknare. Mindre än hälften av flickorna i
grupp C (48 procent) använder någon form av dator minst varje
vecka, jämfört med 76 procent av pojkarna.
En högre andel av eleverna i grupp C, jämfört med A och B, använder
de listade verktygen (utom video) minst varje vecka. Vidare använder
eleverna i grupp B miniräknare och persondator oftare än eleverna
i grupp A, medan det omvända gäller för dataterminal, video och
elektronisk post.
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Internationell jämförelse
I de följande avsnitten har samtliga deltagande länder tagits med i
den grafiska presentationen, även de som inte uppfyllt TIMSS
centralt utarbetade kriterier för urval och deltagande (se kapitel 2
för detaljer). De som inte fullföljt studien korrekt presenteras kursiverade i tabeller och figurer. Dessa länder kommenteras inte i löpande text, dvs vid jämförelser länder emellan.

Elever i gymnasieskolans samtliga avgångsklasser
När det gäller elever i gymnasieskolans samtliga avgångsklasser
presenteras resultaten på frågor om följande tre begrepp: datoranvändning, tid för läxläsning i samtliga ämnen sammantaget och
slutligen tid som används för avlönat arbete.
I tabell 7.7 presenteras datoranvändning i skolan, hemmet eller
någon annanstans bland samtliga elever i avgångsklasserna.
Tabell 7.7
Datoranvändning bland elever i gymnasieskolans samtliga avgångsklasser. Procent.
Land

Dagligen

Sällan eller aldrig

Australien

34

25

Canada

28

21

Cypern

9

65

Danmark

27

18

Frankrike

10

48

Island

26

19

Italien

12

56

Litauen

4

69

Nederländerna

26

26

Norge

14

54

Nya Zeeland

29

27

Ryssland

12

47

Schweiz

28

38

Slovenien

21

38

Sverige

19

32

Sydafrika

6

81

Tjeckien

9

62

Ungern

12

65

USA

31

27

Österrike

20

34
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Tabell 7.7 visar (bland länderna som uppfyllt kraven för urval och
deltagande) att eleverna i Nya Zeeland och Schweiz är de flitigaste
datoranvändarna, följda av Sverige. I övriga länder används datorer
i betydlig mindre omfattning. I ungefär hälften av länderna, däribland Sverige, finns det ett positivt samband mellan datoranvändning
och prestation i matematik och naturvetenskapliga ämnen. I övriga
länder kan inget tydligt samband urskiljas.
I figur 7.5 redovisas genomsnittligt antal timmar per dag som
används för läxläsning i alla ämnen sammantaget bland samtliga
elever i gymnasieskolans avgångsklasser.

Figur 7.5
Antal timmar/dag (i genomsnitt) som används till läxläsning i alla ämnen sammantaget. 7
Elever i gymnasieskolans samtliga avgångsklasser.

Av figur 7.5 framgår (bland de länder som uppfyllt kraven för urval
och deltagande) att ryska elever ägnar mest tid (3,5 timmar/dag) till
läxläsning i alla ämnen sammantaget, följda av elever från Litauen
och Cypern, (3,2 respektive 3,1 timmar/dag). Svenska elever ägnar
1,9 timmar/dag åt att läsa läxor i matematik och naturvetenskapliga
ämnen, vilket är den näst lägsta siffran, endast tjeckiska elever ”slår”
detta med 1,5 timme/dag.

7

Genomsnittligt antal timmar baserat på: Ingen tid = 0; Mindre än 1 timme = 0,5; 1-2 timmar = 1,5; 3-5
timmar = 4; Mer än 5 timmar = 7.
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Sambandet mellan tid för läxläsning och prestation i matematik och
naturvetenskapliga ämnen är inte entydigt länderna emellan. I ett
fåtal länder finns ett linjärt samband, dvs ju mer tid för läxläsning
desto högre genomsnittligt resultat i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Det vanligaste mönstret, som bland annat gäller för
Sveriges del, är dock att elever med ett högt resultat ägnar måttlig tid
till läxläsning.
I tabell 7.8 redovisas i vilken omfattning eleverna i gymnasieskolans
avgångsklasser ägnar sig åt avlönat arbete.
Tabell 7.8
Avlönat arbete (tim/dag) bland elever i gymnasieskolans samtliga avgångsklasser. Procent.
Land

Mindre än 1 tim/dag

3 tim/dag eller mera

Australien

68

25

Canada

50

39

Cypern

88

8

Danmark

59

23

Frankrike

83

7

Island

55

26

Italien

84

9

Litauen

83

12

Nederländerna

60

26

Norge

61

27

Nya Zeeland

53

27

Ryssland

93

3

Schweiz

83

8

Slovenien

89

7

Sverige

84

8

Sydafrika

82

13

Tjeckien

72

18

Ungern

-

-

USA

39

55

Österrike

86

7

Av tabell 7.8 framgår (bland de länder som uppfyllt kriterierna för
deltagande) att elever från Nya Zeeland är de som ägnar mest tid åt
att arbeta vid sidan studierna. Svenska elever ägnar jämförelsevis lite
tid åt avlönat arbete parallellt med gymnasiestudierna och ryska
elever är de som ägnar allra minst tid åt att arbeta under gymnasietiden.
Det genomsnittliga resultatet i matematik och naturvetenskapliga
ämnen var högst bland de elever som ägnade relativt liten tid till
avlönat arbete (2 timmar eller mindre per vecka). I nästan alla
länder, bland andra Sverige, var resultatet lägst bland de elever som
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ägnade mer än 5 timmar/dag åt avlönat arbete. Detta kan tolkas på
olika sätt; dels att de elever som arbetar mycket vid sidan av studierna
får mindre tid för läxläsning och därför presterar sämre; men dels
kan det också vara så att de mindre studieinriktade eleverna medvetet väljer att prioritera ett avlönat arbetet framför studierna.

Matematik- och fysikgruppen, ”specialistundersökningen”
För matematik- och fysikgruppernas del redovisas förekomst av
hemläxor i matematik och fysik samt studieambitioner efter gymnasiet. Beträffande förekomsten av läxor innefattar frågan enbart
antalet hemläxor per vecka utan hänsyn tagen till tidsåtgången för
läxläsning.
Svaret på frågan om hur ofta eleverna i matematikgruppen får
hemläxor i matematik presenteras i tabell 7.9 och motsvarande svar
för fysikgruppen (hemläxor i fysik) redovisas i tabell 7.10.
Tabell 7.9
Matematikgruppen. Hur ofta ges hemläxor i matematik? Procent.
Land

Mindre ofta än 1 gång/vecka

3 ggr/vecka eller mera

Australien

5

87

Canada

5

84

Cypern

1

98

Danmark

3

65

Frankrike

16

61

Grekland

7

87

Italien

10

69

Litauen

8

83

Ryssland

3

88

Schweiz

17

40

Slovenien

20

57

Sverige

46

4

Tjeckien

41

21

USA

3

90

Österrike

11

41

Tabell 7.9 visar att läxor i matematik oftast ges i Cypern, där 98
procent av eleverna har läxor minst 3 gånger i veckan. Andra länder
med hög läxfrekvens är Grekland och Ryssland, där nästan 90
procent av eleverna har minst 3 matematikläxor i veckan. Sverige är,
enligt elevernas uppgifter, det land där eleverna mest sällan får läxor
i matematik. Endast 4 procent av de svenska eleverna svarar att de har
matematikläxor minst 3 gånger i veckan, medan 46 procent uppger
att de har läxor mindre ofta än en gång i veckan.
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Det finns inget tydligt samband mellan omfattningen av hemläxor
och resultat i matematik länderna emellan. I vissa länder kan det
möjligen vara så att hemläxor i första hand ges endast till elever som
behöver jobba extra hemma för att inte hamna alltför långt efter i
skolarbetet.
Tabell 7.10
Fysikgruppen. Hur ofta ges hemläxor i fysik? Procent.
Land

Mindre ofta än 1 gång/vecka

3 ggr/vecka eller mera

Australien

12

60

Canada

6

68

Cypern

2

92

Danmark

7

48

Frankrike

29

24

Grekland

8

82

Lettland

53

17

Norge

10

75

Ryssland

5

74

Schweiz

41

7

Slovenien

67

3

Sverige

33

3

Tjeckien

84

1

Tyskland

41

18

USA

13

51

Österrike

97

0

Av tabell 7.10 framgår att cypriotiska elever också får fysikläxor oftast.
Över 90 procent av eleverna där har fysikläxor minst 3 gånger i
veckan. Hög läxfrekvens i fysik kan också noteras i Grekland, 82
procent av eleverna har minst 3 läxor/vecka, samt Norge och
Ryssland där cirka 75 procent av eleverna har fysikläxor minst 3
gånger i veckan.
Den lägsta förekomsten av fysikläxor noteras i Tjeckien, där endast
1 procent av eleverna har läxor 3 gånger i veckan eller mera och hela
84 procent uppger sig ha fysikläxor mindre ofta än en gång/vecka.
Också i Sverige förekommer fysikläxor i jämförelsevis låg omfattning.
Bara 3 procent av eleverna svarar att de har fysikläxor minst 3 gånger
i veckan, medan 33 procent har fysikläxor mindre ofta än en gång i
veckan.
I figur 7.6 åskådliggörs andelen elever i matematik- respektive
fysikgruppen som avser att studera vidare vid universitet efter avslutade
gymnasiestudier.
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Figur 7.6
Andelen elever i matematikgruppen respektive fysikgruppen som avser att studera vid universitet8
efter avslutade gymnasiestudier. Procent.

Figur 7.6 visar att överensstämmelsen mellan matematik- och fysikgruppen vad gäller studieambitioner efter avslutade gymnasiestudier
är tämligen hög i många länder. Sannolikt förklaras det av att de båda
grupperna i de flesta länder, bland annat Sverige, utgörs av två
stickprov ur samma undersökta grupp.
Vidare framgår att andelen elever i de båda grupperna som avser att
skaffa minst en 3-årig universitetsutbildning varierar betydligt mellan länderna. De högsta andelarna finns i Sverige, Tjeckien, Cypern
och Litauen (som endast deltagit i matematikgruppen), där 9 av 10
elever eller flera avser att studera vidare vid universitet. Den lägsta
andelen elever med planer på universitetsstudier finns i Norge (som
endast deltagit i fysikgruppen), Tyskland och Frankrike, där cirka 75
procent av eleverna avser att fortsätta studera vid universitet efter
avslutade gymnasiestudier.

8

I de flesta länder definierat som minst 3 års studier vid universitet eller högskola.
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Kapitel 8

Elevprestation och bakgrund
TIMSS har, liksom tidigare IEA-studier, två syften: dels att beskriva
kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskapliga
ämnen; dels att förklara varför resultaten ser ut som de gör.
I det här kapitlet presenteras ett försök att förklara resultaten.
Verktyg för analysen är elevernas resultat på provet (den beroende
variabeln i analyserna) i kombination med deras svar på enkäten som
alla fick fylla i (de oberoende variablerna). Detta kan också uttryckas så
att man i analysen använder elevernas svar på enkäten för att förklara
variationen (variansen) i elevprestation.
Den analysmetod som använts för att relatera elevernas resultat till de
olika bakomliggande faktorerna kallas stegvis multipel regression1
(för en beskrivning av metoden se kapitel 2).

Analysmodell
Självfallet är det inte helt lätt att förklara relationen mellan elevens
faktiska kunskaper i ett visst ämne och olika faktorer av social
karaktär. Dessutom finns det givetvis andra faktorer som kan användas i en analys (exempelvis faktorer på högre nivåer som skolnivå,
samhällsnivå eller landsnivå), men i följande analys används enbart
de faktorer som framkommit via proven och elevenkäten.
Vissa av de faktorer som valts som oberoende variabler i analysen är
bakgrundsfaktorer, andra är elevattityder eller elevers inställning till
matematik och naturvetenskap. Några faktorer har med undervisningsmetoder att göra. Detta betyder att utfallet av analysen får
tolkas med försiktighet, dvs slutsatser om vad som är orsak och vad

1

Denna metod har valts bland ett flertal andra, t ex LISREL och enkel korrelationsanalys. Se också
Törnkvist, B. (1998). TIMSS. Teknisk rapport (Pedagogiska mätningar Nr 132). Umeå: Umeå
universitet, Enheten för pedagogiska mätningar.
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som är verkan. Det är troligen inte ens möjligt att på ett enkelt sätt
avgöra detta, då det många gånger kan vara fråga om en växelverkan.
Om en elev exempelvis tycker bra om matematikämnet så presterar
hon bra i ämnet och blir då än mer intresserad vilket leder till än
bättre resultat.
En av de modeller som används för att förklara framgång i matematik
är Walbergs modell2 som successivt utvecklats och fördjupats under
mer än ett decennium. Den innehåller faktorerna förmåga, undervisning, omgivning och inlärning.
En liknande modell har utvecklats i ett skandinaviskt/holländskt
samarbete. Den presenterades i TIMSS Educational Opportunity
Model: Detailed Instrumentation and indices development.3 Med
utgångspunkt i denna analysmodell (figur 8.1) presenteras i detta
kapitel resultaten av regressionsanalyserna.

Figur 8.1
Elevfaktorer som förklaring till prestation i naturvetenskapliga ämnen och matematik (modifiering av
Schmidt, 1993).

2

3
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Campbell, J. R., & Wu, W.-T. (1996). Development of exceptional academic talent: International
research studies. International Journal of Educational Research, 25(6), 479-484.
Schmidt, W.H. (1993). TIMSS Educational Opportunity Model: Detailed Instrumentation and Indices
Development. (October, 1993. Doc. Ref.: ICC713/NPC276). Vancouver: Department of Mathematics &
Science Education, University of British Columbia.
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Elever i samtliga avgångsklasser
I denna grupp finns elever från gymnasieskolans samtliga inriktningar,
vilket betyder att gruppen inte är särskilt homogen vad gäller
prestation i matematik och naturvetenskap. Den beroende variabeln
utgörs av den sammanlagda poängen i matematik och naturvetenskap ( raschpoäng, se kapitel 2) och de oberoende variablerna är ett
urval av svar/påståenden i elevenkäten. Resultatet av analysen presenteras i figur 8.2. Den faktor som främst kan relateras till resultatet
i matematik och naturvetenskap (och som alltså förklarar den största
delen av variationen i elevprestationen) finns överst i figuren (mörkgrön stapel) och därefter redovisas faktorerna i fallande ordning
(den mörkgröna delen av stapeln) vad gäller deras relation till poäng
i matematik och naturvetenskap (tillskott i förklarad variation).

Figur 8.2
Faktorer som kan relateras till elevernas resultat i matematik och naturvetenskap bland elever i
gymnasieskolans samtliga avgångsklasser. Förklarad varians i procent.

Figur 8.2 visar att två av de faktorer som kan relateras till elevernas
prestation i matematik och naturvetenskap reflekterar undervisning
(val av matematikkurs samt val av linje/program) och två speglar
attityder. En faktor handlar om familjebakgrund och en har att göra
med fritid alternativt undervisning (användning av persondator i
skolan eller hemma).
Analysen uppdelad på kön visar att de fyra första faktorerna i figur 8.2
är desamma i flick- och pojkgruppen. För flickornas del tillkommer
ytterligare två faktorer; dels en attitydfaktor, nämligen en positiv
inställning till den egna prestationen i naturvetenskap; dels en
fritidsfaktor, dvs att man lägger ner mindre tid på läxor i andra ämnen
än matematik och naturvetenskap.
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I pojkgruppen tillkommer också två faktorer ytterligare; dels en
familjebakgrundsfaktor, nämligen att man i större utsträckning har en
mor som är född i Sverige; dels en attitydfaktor, inställningen att tur
inte förklarar framgång i matematik.

Matematikgruppen, ”specialistundersökningen”
Analyserna i detta avsnitt är baserade på enbart elever i matematikgruppen, dvs elever på 3-åriga teoretiska utbildningar med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning (N- och T-linjen enligt gamla
gymnasieorganisationen samt NV-programmet enligt den programutformade gymnasieskolan).
Det innebär att gruppen är mer homogen vad gäller matematikprestation än den grupp som utgörs av samtliga elever i gymnasieskolans avgångsklasser. Detta är något att tänka på vid tolkning av
resultaten. Den beroende variabeln är matematikpoäng, dvs raschpoäng i matematik (se kapitel 2), medan de oberoende variablerna är
ett urval av svar/påståenden i elevenkäten. Utfallet av analysen
redovisas i figur 8.3. Den faktor som främst kan relateras till resultatet
i matematik finns överst i figuren och därefter presenteras faktorerna i fallande ordning.

Figur 8.3
Faktorer som kan relateras till elevernas resultat i matematik. Förklarad varians i procent.

De faktorer som i störst utsträckning kan relateras till elevernas
resultat i matematik är, som framgår av figur 8.3, tre attitydfaktorer, en
familjebakgrundsfaktor och en intresse/ambitionsfaktor.
En analys uppdelat på kön visar att de tre viktigaste faktorerna i flickoch pojkgruppen är gemensamma med totalgruppens faktorer (se
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figur 8.3). I flickgruppen tillkommer ytterligare nio faktorer som kan
relateras till matematikprestationen. Tre av dessa utgörs av familjebakgrund, två speglar intresse/ambition, två handlar om vänners attityd
till prestation, en faktor reflekterar fritid/undervisning (användning av
miniräknare i hemmet eller skolan) och slutligen den sista faktorn
som handlar om föräldraattityd till prestation i matematik.
För pojkarnas del tillkommer därefter tre faktorer; att man inte avser
att komplettera vid komvux eller folkhögskola, antal böcker i hemmet samt att man vill ha ett arbete där man använder matematik, dvs
två faktorer som speglar intresse/ambition och en som handlar om
familjebakgrund.

Fysikgruppen, ”specialistundersökningen”
Fysikgruppen har valts ur samma elevgrupp som matematikgruppen,
dvs elever från NT-linje eller NV-program. Den beroende variabeln i
denna analys är fysikpoäng, dvs raschpoäng i fysik (se kapitel 2),
medan de oberoende variablerna är identiska med de som använts
ovan. Resultaten av analysen framgår av figur 8.4. Den faktor som
främst kan relateras till resultatet i fysik finns överst i figuren och
därefter presenteras faktorerna i fallande ordning.

Figur 8.4
Faktorer som kan relateras till elevernas resultat i fysik. Förklarad varians i procent.
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Av figur 8.4 framgår att de fyra faktorer som i första hand kan
relateras till elevresultatet i fysik utgörs av attitydfaktorer, därefter
följer en faktor som beskriver fritidsintressen. Slutligen framgår också
att elevbakgrund (kön) och familjebakgrund (socioekonomisk status) är
relaterade till elevernas prestation i fysik.
En jämförelse mellan flickor och pojkar visar att för flickornas del
överensstämmer de fyra första faktorerna med utfallet i totalgruppen.
Därefter tillkommer; att man i mindre utsträckning avser att komplettera studierna vid t ex komvux eller folkhögskola (intresse/ambition), att man mindre ofta skriver av från svarta tavlan (undervisning),
man ägnar mindre tid till avlönat arbete (fritid), man använder
mindre ofta video (fritid) och man använder oftare miniräknare på
fritid eller i skolan (fritid alternativt undervisning).
För pojkarnas del är de fem förstnämnda faktorerna identiska med
resultaten i totalgruppen, därefter tillkommer två nya faktorer. Dels
familjebakgrund, nämligen att man oftare pratar svenska i hemmet;
dels en faktor som speglar intresse/ambition, nämligen att man avser
skaffa en universitetsutbildning på minst 3 år.
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Kapitel 9

Avslutande reflektioner
Internationella studier av detta slag, s k komparativa studier, inrymmer många problem om hur studierna ska genomföras och hur
resultaten ska tolkas. Det finns många olika skäl till detta.
Översättningsproblemet är ett sådant, dvs hur försäkrar man sig om
att provuppgifter uppfattas på exakt samma sätt av elever med olika
språk? Ett annat problem har att göra med omständigheter för urval
av elever, urval av uppgifter och studiens genomförande i länder
med olika kulturer och olika skolsystem. Gemensamma föreskrifter
vad gäller uppläggning och genomförande av komparativa studier,
typ TIMSS, utgör därför en mycket viktig betingelse för att åstadkomma jämförbarhet mellan olika länder. En viktig utgångspunkt i
denna redovisning har därför varit att ta hänsyn till i vilken utsträckning som de olika länderna uppfyllt angivna föreskrifter.
Trots dessa många problem ger komparativa studier som TIMSS ett
intressant underlag för allmänna reflektioner över svensk skola och
svenska elevers kunskaper i ett internationellt perspektiv. Läroplaner är olika i olika skolsystem, kursplaner har delvis olika innehåll, undervisningstraditioner varierar och synen på studier samt
utbildningens betydelse varierar mellan länder och kulturer. Men –
det är just detta, att reflektera över olikheters betydelse, som är den
komparativa studiens idé.
I den här studien är det matematik och naturvetenskapliga ämnen
efter avslutade studier i gymnasieskolan som står i förgrunden för
analysen. Dessa bedömningar görs, dels för gruppen samtliga elever,
dels för matematik- och fysikgruppen, dvs de elever som valt
utbildningar med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning,
”specialistundersökningen”. Resultatredovisningar, och tillhörande
bedömningar, görs totalt och uppdelade på kategori- och uppgiftsnivå. Vidare ingår i analyserna också jämförelser mellan resultaten i
TIMSS och tidigare IEA-studier (SIMS, 1980 respektive SISS, 1983)
samt att beakta förhållandet mellan hur pojkar och flickor presterar.
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Elever i samtliga avgångsklasser
Svenska elever presterar ett mycket högt resultat på det gemensamma provet i matematik och naturvetenskap. Tillsammans med
Schweiz och Nya Zeeland har Sverige en tätposition i båda ämnena.
De bakomliggande orsakerna till detta utfall kan inte beskrivas i
denna rapport utan måste bli föremål för djupare analyser. En
frågeställning som dock infinner sig, om man ser denna resultatbild
i ett svenskt historiskt perspektiv, baseras på att den svenska gymnasieskolan redan under 1960-talet inriktades på att bli en ”gymnasieskola för alla”, en integrerad skolform. Internationellt förekommer
ofta duala system; dvs utbildningssystem där teoretisk gymnasieutbildning finns i en institution och yrkesinriktad utbildning, ofta i
form av lärlingsbaserad utbildning, i en annan. Därmed väcks också
frågan om betydelsen av utbildningssystem, i bemärkelsen sammanhållet/uppdelat, och även intresset för en belysning av denna fråga
i ett internationellt perspektiv. En intressant frågeställning för fördjupade studier kan således vara att relatera de resultatstrukturer
som erhållits inom TIMSS relativt olika länders undervisningssystem.
Vad gäller skillnader i prestation mellan pojkar och flickor från
samtliga avgångsklasser i gymnasiet föreligger en skillnad till pojkarnas fördel i samtliga deltagande länder i både matematik och
naturvetenskap. Om man jämför denna resultatbild med motsvarande resultatbild för 13-åringarna inom TIMSS var den sammanfattade resultatbilden att i de flesta länder presterade flickor och pojkar
ungefär lika bra på matematikuppgifterna, däremot var det även där
en skillnad till pojkarnas fördel i naturvetenskap. Det förefaller
således ha skett en ”förändring” i matematik och de orsaksstrukturer
som ligger bakom detta måste kartläggas via mera fördjupade studier.
En närmare granskning av resultatbilden i matematik, och en uppdelning på uppgiftsnivå, visar att de svenska eleverna presterar bättre än
det internationella genomsnittet på samtliga uppgifter, utom en.
Motsvarande granskning i naturvetenskap visar entydigt att de svenska
elevernas resultat är bättre än resultaten för alla andra länder.
Svenska elever presterar särskilt bra i vardagsmatematik, och för
sådana uppgifter inom naturvetenskapen, där kunskaperna ska
sättas in i ett större sammanhang. Mot bakgrund av innehållet i våra
läro- och kursplaner är detta också en förväntad resultatbild. Resultaten stärker således den bild som kunde skönjas i TIMSS studie av
13-åringar, nämligen att svenska elever lyckas mycket bra på uppgifter som testar t ex matematik i praktisk användning. Rimligtvis är det
också denna typ av kunskaper som ungdomarna använder sig av för
ytterligare lärande utanför skolan.
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”Specialistundersökningen” i matematik och fysik
Vad gäller matematik visar den internationella resultatbilden att de
svenska eleverna ligger i mitten i den grupp som har genomfört
studien enligt de förutsättningar som definierats. Dock är det enbart
två länder (Frankrike och Schweiz) som har ett säkerställt bättre
resultat. De svenska resultaten är också förhållandevis homogena.
När resultatet i matematik redovisas kategorivis har de svenska
eleverna, relativt sett, ett bra resultat i kategorin ekvationer, men
mindre bra i kategorierna geometri och derivata/integraler. Geometri är en stor kategori (ungefär 35 procent av uppgifterna) och
utgörs av 2- och 3-dimensionell geometri, vektorer, kongruens och
likformighet. Kategorin derivata/integraler (ungefär 23 procent av
uppgifterna) utgörs av derivata, integraler och gränsvärden. Ett
viktigt faktum, som problematiserar en översiktlig kategorijämförelse,
är att vektorer (i TIMSS-kategorin geometri) inte ingår i den svenska
kursplanen. Ytterligare ett problem är att vissa uppgifter som finns i
kategorin derivata/integraler inte är speciellt representativa för
elever i den svenska skolan. Därför torde fördjupade studier vara
nödvändiga för att erhålla en mera säkerställd uppfattning om de
olika kategoriernas relativa position för de svenska eleverna.
En jämförelse av rangordningen i prestation mellan 13-åringar och
gymnasieelever visar att förändringarna mellan länder är stor. Vad
gäller algebra och ekvationer låg Sverige i botten i årskurs 7, men
intar en genomsnittsposition i gymnasieskolan. I geometri intar de
svenska eleverna en bottenposition i både grund- och gymnasieskolan. Den fråga som infinner sig är om det faktum att vektorer inte
ingår i den svenska kursplanen för gymnasieskolan, tillsammans med
det faktum att geometri tonats ner i den svenska kursplanen för
grundskolan, kan tänkas vara en förklaring till denna resultatbild.
Slutsatsen förefaller rimlig men fördjupade analyser, där såväl
kursplanens formulering som läromedel samt undervisningens uppläggning och genomförande, behövs för att ge underlag för mera
säkerställda förklaringar.
I fysik presterar elever från Norge och Sverige de högsta resultaten.
När resultatet delas upp på uppgifter visar det sig att de svenska
eleverna har ett högre resultat än det internationella genomsnittet
på ungefär 80 procent av uppgifterna. Vidare uppvisar pojkarna ett
bättre resultat än flickorna, ett resultat som gäller för alla medverkande länder. Intressant att notera är dock att de svenska flickorna
har ett högre resultat än pojkarna i den internationella gruppen på
mer än hälften av fysikuppgifterna. Man kan alltså säga att de svenska
flickorna har ett bättre resultat än många pojkar i andra länder.
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En jämförelse av rangordningen i fysikprestation mellan 13-åringar
och gymnasieelever visar även den att Sveriges position förbättrats,
från att ligga i mitten bland de länder som deltog i båda studierna till
att inta en topposition efter Norge. Även i detta fall måste mera
ingående analyser utföras för att komma till insikt om orsaksrelationer.
Svenska elevers prestation i matematik i TIMSS, jämfört med tidigare
studier (SIMS, 1980), visar en marginellt förbättrad resultatbild på
de uppgifter som är gemensamma i de två studierna. Ungefär lika
många uppgifter visar en förbättring av resultaten som de som visar
en försämring. Det är främst i kategorin ekvationer som förbättringarna finns, medan försämringarna finns i kategorin geometri. Vad
gäller prestation i fysik i TIMSS, jämfört med tidigare studier med
svenskt deltagande (SISS, 1983), uppvisas en klart förbättrad resultatbild på de uppgifter som är gemensamma i de två studierna. Jämförelsen baseras dock på få (åtta stycken) uppgifter och resultatet
måste därför tolkas med stor försiktighet.
Om man fokuserar på resultatet att de svenska eleverna placerar sig
relativt sett högre i fysik än i matematik uppkommer ett antal frågor.
Sett i ett internationellt perspektiv är frågan om detta kan bero på att
matematik, jämfört med fysik, i varierande grad betraktas som ett
synnerligen viktigt ämne, såväl i ett läroplans- och timtilldelningsperspektiv, som i ett attitydperspektiv där såväl elevens som föräldrarnas inställning har betydelse? En annan fråga, som kan ges en
jämförande internationell belysning via en fördjupad studie, är om
det är av betydelse att, som förhållandet är i Sverige, inte medge att
elever med naturvetenskaplig-teknisk studieförberedande inriktning får möjlighet att välja ut ett enstaka naturvetenskapligt ämne
och således läsa enbart fysik? I Sverige eftersträvas en bredare
naturvetenskaplig grund, där såväl kemi som biologi krävs, och detta
faktum skulle kunna tänkas bidra till att eleverna erhåller en integrerad naturvetenskaplig kunskapsbas där ämnena stöttar varandra.
Frågan är således om denna naturvetenskapliga kunskapsbas också
bidrar till att eleverna presterar bra i fysik? Ytterligare en fråga är om
utvecklingen av de centrala proven i fysik, mot uppgifter av mera
förståelseinriktad karaktär, kan ha bidragit till den relativt sett högre
prestationen i fysik jämfört med matematik? En annan faktor som
problematiserar jämförelsen mellan matematik och fysik är att samtliga fysikuppgifter bedömdes som relevanta för den svenska skolan,
medan motsvarande tal för matematikuppgifterna var 75 procent.
Den ofta förekommande uppfattningen att för att nå en hög nivå i
fysik krävs också att man har en hög nivå i matematik får sig här en
liten ”törn”, eftersom de resultatstrukturer som erhållits i denna
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studie kortfattat innebär att nivån i fysik relativt sett är hög medan
nivån i matematik är något lägre. Frågan är alltså om det finns
aspekter eller områden inom fysiken som är förhållandevis oberoende av matematisk kunskskapsnivå? Även här krävs fördjupade
studier för att ge ett mera ingående svar på denna fråga.

Enkäten
De deltagande eleverna fick också besvara en enkät om sitt skolarbete
och inställningen till olika aspekter av skolan och skolarbetet. Först
och främst kan konstateras att den materiella standarden i svenska
elevers hem är mycket god. Det gäller såväl boendet i sig som tillgång
till olika typer av utrustning i hemmen. De allra flesta allmänna
tekniska hjälpmedel, liksom hjälpmedel till stöd för studier, är
ganska jämnt fördelade över elever med olika kön och olika studievägar. Generellt sett gäller att den materiella standarden i hemmen
är något litet högre hos elever som valt utbildningar med teknisk
eller naturvetenskaplig inriktning ”specialistundersökningen”. I synnerhet gäller detta innehav av piano och datorer. Det framgår att
pojkarna betydligt oftare än flickorna äger tillgång till dator, medan
något fler flickor än pojkar har tillgång till piano. Pojkar använder
också oftare persondator och annan teknisk utrustning såsom dataterminal, elektronisk post och video.
Elevers uppfattning om vad som leder till framgång i matematik och
naturvetenskap är tämligen lika bland pojkar och flickor. Det som
framförallt anses vara en förklaring till att man lyckas är att man
pluggar mycket hemma. I synnerhet gäller detta i naturvetenskap. En
anmärkningsvärd hög andel av eleverna, omkring sex av tio, instämmer vidare i påståendet att ”stor medfödd begåvning” behövs för att
man ska kunna vara skicklig i matematik. Denna uppfattning kan
vara välgrundad sedd ur den enskildes perspektiv, men den kan
också fungera som bortförklaring av egna – eller skolans – misslyckanden och som en anledning till låga ansträngningar på matematikstudiernas område. Motsvarande uppfattning när det gäller framgång i naturvetenskap finns hos 47 procent av alla elever.
Pojkarna tycker, i högre grad än flickorna, att det är viktigt att
prestera bra i matematik och naturvetenskapliga ämnen. När eleverna
bedömer om mor, far och vänner tycker att det är viktigt att eleven
presterar bra i de olika ämnena ökar också skillnaden mellan pojkar
och flickor. Sammantaget innebär detta resultat att pojkars och
flickors inställning till vikten av att prestera bra i matematik och
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naturvetenskap skiljer sig mindre än inställningen hos mor, far och
vänner, enligt elevens bedömning. Det tycks alltså som om pojkarna
upplever större tryck, eller stöd och intresse, från föräldrar och
kamrater att prestera bra i dessa ämnen. Den fråga som infinner sig
är om detta kan tänkas bidra till att flickorna, med stigande årskurs,
tappar mark gentemot pojkarna när det gäller prestation i matematik och naturvetenskap?
Intressant i TIMSS-resultatet är också det faktum att pojkarna i högre
grad än flickorna förefaller ha stakat ut sin fortsatta utbildning, med
inslag av just matematik och naturvetenskap, medan flickorna pekar
ut andra studieområden som intressanta. Frågan är vad som döljer
sig bakom dessa olika ambitioner?
Vi vet också från andra undersökningar att många svenska ungdomar
gör s k taktikval till gymnasieskolan; i detta val ser de ofta inte sitt
definitiva ”val för livet” utan snarare ett val på vägen mot nya val av
yrke och yrkesutbildning. Speciellt naturvetenskaplig inriktning
väljs av många ungdomar för att detta ger dem flest valmöjligheter
för vidare studier efter genomgången gymnasieskola. Troligen kan
denna typ av överväganden till viss del förklara flickornas jämförelsevis vaga beskrivningar av sina framtidsplaner, men även andra
orsaker kan spela in. En sådan orsak kan vara att taktikval även kan
vara mera kortsiktiga; att elever medvetet väljer att studera på ett
utbildningsalternativ i gymnasieskolan där de tror att det är lättare
att erhålla höga betyg.
Vad gäller datoranvändning ligger svenska elever i gymnasieskolans
samtliga avgångsklasser relativt högt internationellt sett. När det
gäller genomsnittligt antal timmar för läxläsning i alla ämnen sammantaget, ligger de svenska eleverna lågt, endast tjeckiska elever (i
vår jämförelse) ägnar mindre tid åt läxläsning. Det är dock inte
möjligt att urskilja något klart samband mellan tid som ägnas åt
läxläsning och genomsnittlig elevprestation i matematik och naturvetenskap sammantaget.
Elever från Nya Zeeland är de som ägnar mest tid åt avlönat arbete
vid sidan av gymnasiestudierna. Svenska elever arbetar i relativt liten
omfattning och allra minst tid ägnar ryska elever åt att jobba parallellt med studierna.
I matematik- och fysikgruppen, ”specialistundersökningen”, är frekvensen av hemläxor i såväl matematik som fysik lägre i Sverige än i
övriga länder (Tjeckien undantaget när det gäller fysikläxor). Skillnaden är synnerligen tydlig när det gäller matematik. Inte heller när
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det gäller förekomst av hemläxor i matematik och fysik och genomsnittlig elevprestation i respektive ämne kan något entydigt samband
urskiljas.
Svenska elever läser sålunda läxor i liten utsträckning jämfört med
sina kamrater på olika håll i världen. Ändå är deras prestationer
mycket goda. Här finns utrymme för tre möjliga, och delvis motstridiga, tolkningar. En är att det finns utrymme för mer läxläsning och
ännu bättre prestationer av svenska skolungdomar. En annan tolkning lägger förklaringen i själva definitionen av läxor och enligt en
tredje tolkning handlar det om annan tidsanvändning utanför skolan.
De svenska kursplanerna betonar förståelsekunskaper och förmåga
att sätta in faktakunskaper i sitt sammanhang. Detta är inte något som
elever lär sig bra genom läxläsning. Om det dessutom är så att svenska
elever har mera tid i skolan än sina kamrater i övriga länder som
deltar i TIMSS, kan tiden för läxläsning kanske förklaras av att arbete
av denna karaktär i Sverige till viss del utförs under skoldagen.
En närmare granskning av relationen mellan läxläsningstid och
resultat visar ett negativt samband för Sverige och ett positivt för
jämförbara länder, exempelvis Frankrike och Schweiz. Samtidigt
måste uppmärksammas att läxläsning handlar om tidsanvändning,
och att det inte finns någon kunskap om vad de tillfrågade eleverna
gör på sin fritid utöver att arbeta med läxor och att i viss utsträckning
lönearbeta. Det finns heller ingen kunskap om i vilka föreningar de
deltar, eller hur deras vanor ser ut när det gäller att se på TV och att
läsa dagstidningar och tidskrifter. Vi vet från annat håll att svenska
hushåll i hög grad, mätt med internationella mått, prenumererar på
dagstidningar och att svenska massmedier och populärvetenskaplig
press håller en god kvalitet vad gäller faktaandel och reportage. Här
kan finnas källor till kunskap och tidsanvändning av annat slag än
skolarbete i och utanför skolan.

Elevprestation och bakgrund
När det gäller att förklara elevprestationer i matematik hos elever i
gymnasieskolans samtliga avgångsklasser, liksom prestationen i matematik och fysik ”specialistundersökningen”, visar analyserna tydligt att det framförallt är attitydfaktorer och i viss mån familjebakgrund som är av betydelse. Med attitydfaktorer menas i första
hand att eleven har en positiv uppfattning om sin egen prestation i
matematik respektive fysik.
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Avslutningsvis
Med utgångspunkt i de resultat som redovisats i denna rapport är det
angeläget med vidgade och fördjupade analyser av många olika slag
av det unika material som samlats in inom TIMSS ram. Även studier
som utgår från metodologiska aspekter och problem vid genomförandet av komparativa studier, typ TIMSS, måste också genomföras.
I fortsatta analyser måste också såväl läroplaner och kursplaner, som
skolsystem, uppmärksammas och på olika sätt systematiskt sammanlänkas med erhållna kunskapsresultat.. En fingervisning om hur
sådana analyser kan te sig redovisas ovan i kapitel 8, där visst stöd
erhålls för att en studieuppmuntrande familjebakgrund och en
positiv inställning till den egna prestationen (förmågan) i ämnet
utgör viktiga ingredienser för ett positivt kunskapsutfall.
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Gymnasieskolor som deltog i
TIMSS
Alingsås
Alströmerskolan
Arvidsjaur
Sandbackaskolan
Arvika
Solbergaskolan
Avesta
Domarhagsskolan
Boden
Björknässkolan
Borlänge
Hushagsskolan
Borås
Bäckängskolan
Bromma
Kungsholmens gymnasium
Enköping
Westerlundska gymnasiet
Eskilstuna
Rinmansskolan
Rekarneskolan
S:t Eskils skola
Eslöv
Bergaskolan
Falkenberg
Falkenbergs gymnasieskola
Falun
Lugnetgymnasiet
Haraldsbogymnasiet
Kristinegymnasiet
Finspång
Thapperska skolan i Finspång
Gislaved
Gislaveds gymnasium
Gävle
Borgarskolan
Vårdgymnasiet GävleSandviken
Vasaskolan
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Göteborg
Hvitfeldtska gymnasiet
Schillerska gymnasiet
Ester Mosessons gymnasium
Hagfors
Vårdgymnasiet Hagfors
Hallsberg
Alléskolan
Hallstahammar
Kantzowska gymnasiet
Halmstad
Kattegattgymnasiet
Haninge
Fredrika Bremergymnasiet
Helsingborg
Filbornaskolan
Petri Vårdgymnasium
Olympiaskolan
Huddinge
Huddingegymnasiet
Hudiksvall
Bromangymnasiet
Vårdgymnasiet HudiksvallLjusdal
Huskvarna
Sandagymnasiet
Ingelstad
Naturbruksgymnasiet i
Ingelstad
Järfälla
Jakobsbergs gymnasium
Jönköping
Erik Dahlbergsgymnasiet
Kalix
Kalix Naturbruksgymnasium
Furuhedsskolan
Kalmar
Jenny Nyströmsskolan
Lars Kaggskolan

Karlshamn
Karlshamns gymnasieskola
Karlskrona
Chapmanskolan
Karlstad
Sundsta/Älvkullegymnasiet
Vårdgymnasiet Karlstad
Kiruna
Hjalmar Lundbohmsskolan
Klippan
Klippans gymnasieskola
Kristianstad
Österängskolan
Söderportskolan
Milnerskolan
Kungsbacka
Lindälvsskolan
Kungälv
Kongahällagymnasiet
Landskrona
Gullstrandskolan
Lerum
Lerums gymnasieskola
Lidköping
De La Gardieskolan
Lindesberg
Alnängsskolan i Lindesberg
Lindeskolan
Linköping
Birgittaskolan
Katedralskolan
Ljungstedtska skolan
Folkungaskolan
Ljusdal
Gymnasieskolan i Ljusdal
Luleå
Bergnässkolan
Hermelinsskolan
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Lund
Gymnasieskolan Spyken
Vipeholmsskolan
Polhemsskolan
Katedralskolan
Vårdgymnasiet Victoriaskolan
Lycksele
Tannbergsskolan
Malmberget
Välkommaskolan
Malmö
Malmö Latinskola
S:t Petri skola
Värnhemsskolan
Malmö Borgarskola
Mariestad
Vadsboskolan
Mora
S:t Mikaelsskolan
Mölndal
Fässbergsgymnasiet
Nacka
Nacka gymnasium
Norrköping
Kungsgårdsskolan
De Geergymnasiet
Norrtälje
Rodengymnasiet
Nyköping
Tessinskolan
Nässjö
Brinellgymnasiet
Oskarshamn
Södertornskolan
Piteå
Strömbackaskolan
Sala
Kungsängsskolan
Sandviken
Hammarskolan
Skara
Katedralskolan
Skellefteå
Balderskolan
Skärholmen
Skärholmens gymnasium
Skövde
Kavelbroskolan

Sollefteå
Gudlav Bilderskolan
Spånga
Tensta gymnasium
Stenungsund
Nösnässkolan
Stockholm
Norra Real
Thorildsplans gymnasium
Östra Reals gymnasium
Strängnäs
Thomasgymnasiet
Strömsund
Hjalmar Strömerskolan
Sundsvall
Hedbergska skolan
Sätila
Strömmaskolan Naturbruksgymnasium
Södertälje
Täljegymnasiet
Tibro
Fågelviksskolan
Tranås
Holavedskolan
Trollhättan
Magnus Åbergsgymnasiet
Tumba
Tumbagymnasiet
Tvååker
Munkagårdskolan
Täby
Åva gymnasium
Uddevalla
Agnebergsskolan
Östraboskolan
Umeå
Dragonskolan
Östra gymnasieskolan
Uppsala
Katedralskolan
Linnéskolan
Vallentuna
Vallentuna gymnasium
Vetlanda
Njudungs gymnasieskola
Omvårdnadsgymnasiet i
Vetlanda
Vimmerby
Stångådalens gymnasium

Visby
Säveskolan
Vreta Kloster
Vretaskolan
Vällingby
S:t Jacobi gymnasium
Vänersborg
Birger Sjöberg gymnasiet
Vännäs
Liljaskolan
Värnamo
Finnvedens gymnasium
Västerås
Hässlögymnasiet
Carlforsska gymnasiet
Västra Frölunda
Frölundagymnasiet
Växjö
Teknikum
Katedralskolan
Ystad
Österportskolan
Ålem
Helgesboskolan
Åmål
Karlbergsgymnasiet
Älmhult
Haganässkolan
Ängelholm
Ängelholms gymnasieskola
Örebro
Virginska skolan
Risbergska skolan
Alnängsskolan
Rudbecksskolan
Örnsköldsvik
Parkskolan
Östersund
Wargentinsskolan
Palmcrantzskolan
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