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Förord
TIMSS Advanced 2008 (Trends in International Mathematics and Science
Study) är en internationell jämförbar studie som undersöker elevers kunskaper i
avancerad matematik och fysik i gymnasieskolans sista år. Första gången denna
studie genomfördes var 1995 och Sverige var ett av de deltagande länderna.
Denna rapport innehåller en kortfattad redovisning av resultaten i TIMSS
Advanced 2008. Rapporten utgår från de resultat som redovisas i den inter
nationella rapporten och fokuserar på de svenska resultaten. Rapporten täcker
inte in alla områden som presenteras i den internationella rapporten utan Skol
verkets avsikt är att i flera kommande rapporter presentera fördjupade analyser
utifrån materialet.
Den svenska delen av TIMSS Advanced 2008 genomfördes av Skolverket i
samarbete med Peter Nyström och hans medarbetare vid institutionen för be
teendevetenskapliga mätningar vid Umeå Universitet.
Arbetsgruppen på Skolverket har i olika faser bestått av Anders Auer, Martin
Bennulf, Marie Eklund, Caroline Klingenstierna, Bo Palaszewski, Sofia Silva
och Klas Unger. Bo Palaszewski var den som var ansvarig projektledare från det
att studien initierades tills det han slutade vid Skolverket och hösten 2008 ersat
tes av Marie Eklund.
En referensgrupp har också funnits under arbetets gång och till dem riktas ett
stort tack för deras arbete. I referensgruppen har följande personer medverkat:
Agneta Avasjö, Per-Olof Bentley, Johan Börjesson, Wolfgang Dietrich, Sverker
Härd, Annika Kjellsson-Lind, Anders Palm, Kristian Ramstedt och Anita
Wester. Ett stort tack riktas till övriga medarbetare vid Skolverkets olika avdel
ningar som medverkat vid olika tillfällen rörande olika frågor under arbetets
gång.
Slutligen riktas ett extra stort tack till alla elever, lärare och skolledare som
medverkat och därmed gjort denna undersökning möjlig – TACK!

Stockholm, november 2009
Per Thullberg			
Generaldirektör		

Marie Eklund
Undervisningsråd och projektledare
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Sammanfattning

Sammanfattning
TIMSS Advanced 2008 (Trends in International Mathematics and Science Study)
är en internationell jämförande studie i tio länder som undersöker elevers
kunskaper i avancerad matematik och fysik i gymnasieskolans sista år. I under
sökningen samlas en mängd information in om nationella policyn och mål (na
tionell enkät), skolornas organisation och undervisning (skol- och lärarenkäter)
och elevers kunskaper och attityder (elevenkäter och provresultat). Proven mäter
de kunskaper och förmågor som de deltagande länderna genom kompromis
ser kommit överens om är relevanta att mäta utifrån ländernas läroplaner och
kursplaner. Undersökningen genomfördes våren 2008 av ett urval av elever som
gick på naturvetenskapligt- och tekniskt program och som hade läst minst Ma
tematik D respektive Fysik B. Undersökningen har genomförts en gång tidigare,
1995 och jämförelser mellan åren 1995–2008 kan göras.
Svenska elever uppvisar svaga resultat i matematik och
genomsnittliga resultat i fysik i ett internationellt perspektiv ...
I jämförelse med övriga länder som deltog i TIMSS Advanced 2008 presterar
svenska elever på en låg nivå i matematik, bara Filippinerna uppvisar lägre resul
tat. I fysik presterar svenska elever på en genomsnittlig nivå. Norge är ett av de
länder som presterar bättre resultat än Sverige i både matematik och fysik.
... och resultaten har försämrats kraftigt sedan 1995 ...
Svenska elever uppvisar en kraftig resultatnedgång i både matematik och fysik
jämfört med 1995. Jämfört med de länder som deltog både 2008 och 1995
har Sverige passerats av både Italien och Slovenien i matematik, trots att dessa
länder också uppvisar nedgångar, dock inte lika stora som i Sverige. I fysik har
Sverige passerats av både Ryssland och Slovenien.
... och relativt lågpresterande elever har försämrat sina resultat mest ...
För både matematik och fysik gäller att resultatminskningen inte har varit jämnt
fördelad mellan högpresterande respektive lågpresterande elever. De lågpreste
rande eleverna har försämrat sina resultatpoäng i betydligt större utsträckning,
ungefär dubbelt så mycket jämfört med högpresterande elever, även om de hög
presterande också har försämrat sina resultat. Detta innebär att skillnaden i re
sultat mellan de olika grupperna ökat. Ökande skillnader i resultat mellan elever
kan eventuellt ses som en indikator på minskad likvärdighet.
... vilket visar sig i att andelen elever som inte anses nå upp till medelgod
kunskapsnivå enligt kriterierna i TIMSS Advanced nästan har fördubblats.
1995 var andelen elever som inte nådde upp till medelgod kunskapsnivå i mate
matik enligt TIMSS Advanced 36 procent. Denna andel har i det närmaste för
dubblats till 71 procent 2008. Andelen elever som bedöms prestera på den mest
avancerade kunskapsnivån i matematik har samtidigt minskat från sex procent
1995 till endast en procent 2008. I fysik har andelen elever som inte når upp till
medelgod nivå ökat från åtta procent 1995 till 38 procent 2008. Samtidigt har
andelen fysikelever på den avancerade nivån minskat från 25 till sju procent.
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Elever som läst mer matematik presterar bättre
Elever som även läst Matematik E presterade i genomsnitt betydligt bättre resul
tat jämfört med de elever som endast läst till och med Matematik D. Elever som
dessutom läst ytterligare kurser i matematik (t.ex. Matematik Diskret) preste
rade sin tur ännu bättre resultat. Det är dock viktigt att förstå att en del av dessa
skillnader sannolikt inte bara beror på att eleverna presterar bättre på grund av
att de läst ytterligare kurser. Åtminstone hälften av skillnaderna i resultaten be
döms bero på att elever som redan är bra på matematik tenderar att välja att läsa
mer matematik. I fysik hade alla elever som deltog i undersökningen läst till och
med Fysik B.
Elevernas kön och bakgrund påverkar resultaten ...
Män presterar något bättre än kvinnor i matematik och eftersom män och kvin
nor försämrat sina resultat lika mycket sedan 1995 har inte detta förhållande
ändrats. I fysik presterar kvinnor och män 2008 på ungefär samma nivå, vilket
inte var fallet 1995. Männen har försämrat sina resultat i betydligt större ut
sträckning än kvinnor jämfört med 1995.
De flesta eleverna i undersökningen har en förälder med minst gymnasial
utbildning. Det är en signifikant skillnad mellan elevers resultat beroende på
deras föräldrars utbildningsnivå och i fysik framstår dessa skillnader som något
större. Skillnaden i resultat mellan elever med hög- och lågutbildade föräldrar
har också ökat något sedan 1995, både i matematik och fysik. Det finns också
skillnader i resultat mellan infödda elever och de som har utländsk bakgrund.
Dessa skillnader kvarstår också efter att hänsyn tagits till kön och föräldrarnas
utbildningsnivå. Även elevens motivation och vilket språk den talar i hemmet är
faktorer som påverkar elevernas resultat i både matematik och fysik.
... och den socioekonomiska sammansättningen på skolan har också betydelse
Elever påverkas inte endast av sin egen socioekonomiska bakgrund, utan även
i nästan lika stor utsträckning av den socioekonomiska sammansättningen på
skolan. Dessutom har den upplevda matematikmiljön på skolan stor betydelse
för elevernas matematikresultat.
Svenska elever uppvisar inga speciellt starka eller svaga sidor
Svenska matematikelever är inte relativt bättre eller sämre inom något av de tre
delområdena Algebra, Differential- och integralkalkyl och Geometri. I 1995-års
undersökning presterade svenska elever förhållandevis bättre i Ekvationer (mot
svarar ungefär Algebra) och förhållandevis sämre i Derivator och integraler (mot
svarar Differential- och integralkalkyl). Däremot framstår svenska elever som rela
tivt svagare inom förmågan kunna men relativt starkare inom förmågan resonera.
I fysik är kunskapsprofilen helt jämn utifrån resultaten ur ett såväl innehållsligt
som kognitivt perspektiv, dvs. inga relativa styrkor eller svagheter kan observeras
hos de svenska fysikeleverna.
Hur stor andel av årskullen som resultaten representerar har betydelse
Andelen elever i Sverige som studerar avancerad matematik (minst Matematik
D) och fysik (Fysik B) har minskat sedan 1995 men jämfört med de länder som
presterade högst resultat i TIMSS Advanced är dessa andelar ganska höga. Hur
stor andel av en årskull som undersökningen representerar har betydelse för
tolkningen av resultaten då det är förhållandevis lättare att uppnå goda resultat
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när undersökningen snävas av till en mindre grupp, ofta relativt högpresterande
elever.
De svenska kursplanerna täcker i stort sett
de områden som testas i TIMSS Advanced 2008 ...
För både matematik och fysik gäller att de flesta av de områden som testas i
TIMSS Advanced ingår i de svenska kursplanerna, men inte alla. Lärarnas svar
visar att svenska matematikelever i något mindre utsträckning undervisats i de
delområden som ingår i TIMSS-provet jämfört med övriga länder i undersök
ningen vilket kan förklaras av att de inte ingår i den svenska kursplanen för
Matematik D.
... men undervisningstiden är låg i jämförelse med övriga länder
De skattningar som gjorts tyder på att undervisningstiden i både matematik
och fysik är relativt låg i Sverige jämfört med övriga länder. Undervisningstiden
varierar inte bara mellan länder, utan även inom en del länder, däribland Sverige
där det inte finns någon fastslagen undervisningstid enligt de nationella styrdo
kumenten. I matematik syns ett tydligt samband där länder med relativt mycket
undervisningstid också tenderar att prestera bättre. Ett sådant samband kan
dock inte skönjas i fysik.
Undervisningstiden ägnas åt eget arbete
Svenska matematikelever spenderar den största delen av undervisningstiden till
att arbeta självständigt eller till att lösa problem tillsammans med andra elever.
Detta är också den vanligaste aktiviteten i de flesta andra länder men inte i lika
stor utsträckning som i Sverige. Självständigt arbete är inte lika dominerande
på fysiklektionerna och där ligger Sverige på ungefär samma nivå som övriga
länder.
En trygg skola med goda materiella tillgångar men också med vissa problem
Den svenska skolan upplevs som trygg av både rektorer och lärare och det finns
god tillgång på materiella resurser såsom läromedel, datorer, laboratorium etc.
Men enligt rektorerna är sen ankomst, skolk och störningar i klassrummet ett
större problem i svenska skolor jämfört med många andra länder. Det ska på
pekas att rektorerna svarar för hela skolan vilket innebär att dessa problem nöd
vändigtvis inte behöver förekomma i de klasser som undersöks. Däremot vistas
eleverna i undersökningen i denna skolmiljö.
Stor variation i elevers förmåga samt
bristande intresse begränsar lärarens möjligheter
Enligt lärarna i både matematik och fysik är det som begränsar undervisningen
mest att elever har olika studieförmåga samt att de är ointresserade.
Svenska elever ägnar fritiden till datorer,
TV-tittande och socialt umgänge, inte till läxor ...
Svenska elever spenderar i genomsnitt 1,1 timme per vecka åt matematikläxor
och ungefär 1 timme per vecka åt fysikläxor. I såväl matematik som fysik ligger
detta klart under genomsnittet för övriga deltagande länder. Jämfört med 1995
har också läxtiden i matematik minskat avsevärt. Däremot ägnar de svenska
eleverna i större utsträckning än eleverna i andra deltagande länder tid åt dato
rer på sin fritid.
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... men avser att studera vidare efter gymnasiet, dock inte omedelbart
Nästan alla svenska matematik- och fysikelever har för avsikt att studera vidare
efter gymnasiet men bara fyra av tio vill göra det direkt efter gymnasiestudierna.
Teknik, naturvetenskap, hälso- och sjukvård är de områden som flest elever
vill studera. Pojkar vill i större utsträckning studera vidare inom teknik medan
flickor i större utsträckning vill studera vidare inom hälso- och sjukvård.
Många tänkbara förklaringar till resultatutvecklingen
I rapportens avslutande kapitel diskuteras också ett antal tänkbara
förklaringar till resultaten i såväl matematik som fysik. Ingen av dessa faktorer
kan ensamt förklara resultatförsämringen, men tillsammans ger de en realistisk
bild av varför utvecklingen sett ut som den gjort. De förklaringar som tas upp
är:
• Sämre förkunskaper från grundskolan
• Lektionstiden i teorin oförändrad men i praktiken mindre då mer tid
går åt att repetera baskunskaper från grundskolan
• Undervisningen har individualiserats, är procedurinriktad och mindre tid
ägnas åt konceptuell undervisning
• Mindre tid ägnas åt att träna matematik på fritiden (läxläsning)
• Matematik E-kursen inte längre obligatorisk
• Kurssystemet med kursprov leder till mindre repetition och konsolidering
av kunskaper från tidiga kurser
• Fysikens (och andra ämnens) ”avmatematisering”
• Det stora tolkningsutrymmet i kursplaner och betygskriterier har lett till
sänkta och mer varierande kravnivåer
• Många som skrev TIMSS-provet läste inte matematik den termin som
provet genomfördes vilket sannolikt innebär att de inte presterade riktigt
lika bra som ifall de hade läst matematik under den termin TIMSS-pro
vet genomfördes, vilket eventuellt skulle kunna förklaras av en så kallad
”glömskeeffekt”

TIMSS advanced 2008

11

12

TIMSS advanced 2008

Inledning

1

Inledning

Sverige deltar i ett flertal internationella undersökningar och informationen från
dessa undersökningar utgör ett viktigt bidrag i debatten om den svenska skolan.
De ger en möjlighet att följa resultatutvecklingen över tid inom de områden
som undersökningarna mäter och ger en bild av det svenska skolsystemet i rela
tion till andra länders system. Internationella kunskapsundersökningar ger inte
ensamma en fullständig bild av svenska elevers kunskaper och alltså inte heller
en fullständig bild av hur väl det svenska utbildningssystemet lyckas med sitt
uppdrag. Därför är det tänkt att denna information ska komplettera nationella
informationskällor. Det finns också många aspekter av kunskap och kompetens
som inte låter sig mätas så enkelt, vare sig med internationella eller nationella
instrument. Resultat från olika källor behöver därför nyanseras, problematiseras
och analyseras för att ge underlag för utveckling.
TIMSS Advanced 2008 står för Trends in International Mathematics and
Science Study och är en studie som undersöker elevers kunskaper i avancerad
matematik och fysik i gymnasieskolans sista år. I Sverige motsvarar detta de
elever som läst kurserna Matematik D och Fysik B. TIMSS-undersökningarna
organiseras av IEA (International Association for the Evaluation of Educational
Achievement). TIMSS har bara genomförts en gång tidigare i gymnasieskolan
och det var 1995. Därför kan jämförelser bara göras med 1995 års resultat.
I Sverige deltog ca 4 600 elever i TIMSS Advanced 2008, 2 300 vardera i
matematik respektive fysik. Eleverna kom från klasser på det naturvetenskap
liga eller tekniska programmet från 237 slumpmässigt utvalda skolor runt om i
Sverige. En elev som valts ut att delta kan enbart delta i ett av kunskapsproven.
Totalt sett deltog ca 38 800 elever från drygt 2 100 skolor i 10 länder. Dessa
länder är: Armenien, Filippinerna (endast matematik), Iran, Italien, Libanon,
Nederländerna, Norge, Ryssland, Slovenien och Sverige. 1995 deltog 16 länder,
däribland Sverige.1
Hur gick undersökningen till?
Undersökningen bestod av två olika delar där den ena testar kunskaperna för de
elever som läser gymnasieskolans mest avancerade kurser i matematik och fysik,
för svensk del elever som minst läser Matematik D respektive Fysik B. Proven,
som genomförs med papper, penna och miniräknare, innehåller både öppna
frågor, där eleverna ska ange egna svar, och flervalsfrågor, där de ska välja ett
svarsalternativ. Den andra delen bestod av enkäter till eleverna, deras lärare och
rektorer. Eleverna besvarade frågor om bland annat deras bakgrund, lärande,
attityder till avancerad matematik och fysik och om undervisningen i skolan.
Deras lärare och rektorer besvarade frågor som rör vad man undervisar och hur
mycket tid man undervisar, kompetens, fortbildning, säkerhet och trivsel i sko
lan. Därutöver har en nationell enkät om regler och policyn, läroplan och kurs
planer besvarats av Skolverket.
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De 16 länder som deltog 1995 var Australien, Cypern, Danmark, Grekland, Frankrike, Italien, Kanada,
Litauen, Ryssland, Schweiz, Slovenien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, USA samt Österrike.

Vad mäter proven?
Proven i både matematik och fysik mäter de kompetenser och kunskaper inom
de områden som de deltagande länderna kommit överens om att mäta. Proven
är konstruerade så att de täcker både innehållsliga områden och kognitiva för
mågor. De uppgifter som ingår i proven väljs så att de fördelas relativt jämnt
mellan olika kunskapsområden och prövar olika typer av kunnande och kogni
tiva förmågor.
Innehållsliga områden
Matematiken i TIMSS Advanced 2008 är uppdelad efter tre innehållsliga om
råden: Algebra, Differential- och integralkalkyl samt Geometri. Det första inne
hållsliga området, algebra, består bl.a. av ekvationer och olikheter, funktioner,
komplexa tal, kombinatorik och sannolikhet samt serier. Det andra området Differential- och integralkalkyl (i enkäterna benämns denna domän som matematisk
analys) består framförallt av derivering och integrering samt gränsvärden. Det
sista området, Geometri, innehåller bl.a. problemlösning med geometriska figurer
i två och tre dimensioner, gradienter och skärningspunkter i koordinatsystemet,
trigonometri samt vektorer.
Fysiken i TIMSS Advanced 2008 består av fyra innehållsliga områden: Mekanik, Elektricitet och magnetism, Värme och temperatur, samt Atom- och kärnfysik.2
Innehållet i respektive område beskrivs mer detaljerat i rapporterna med de
frisläppta uppgifterna för vardera matematik och fysik.3
Kognitiva förmågor
I ramverket för TIMSS Advanced 2008 definieras tre kognitiva förmågor för
både matematik och fysik: Veta, Tillämpa och Resonera. Den första förmågan,
Veta (knowing), täcker de fakta, procedurer och begrepp som elever behöver
kunna. Den andra förmågan, Tillämpa (applying), fokuserar på elevernas förmå
ga att tillämpa sitt vetande och sin begreppsförståelse i problemsituationer som
är relativt rakt på sak. Den tredje förmågan, Resonera (reasoning), går bortom
lösning av rutinproblem för att omfatta obekanta situationer, komplexa sam
manhang och problem i flera steg.
I tabell 1.1 på nästa sida visas hur stor andel av uppgifterna som enligt ram
verket ska täcka de olika innehållsliga områdena och de kognitiva förmågorna.
Provdesign
Provtiden för varje elev är 90 minuter. För att kunna få med så många uppgifter
som möjligt, svarar varje elev endast på en delmängd av samtliga uppgifter. Pro
ven är således konstruerade för att ge säker information på aggregerad nivå och
inte för den enskilde individen.
För att kunna jämföra resultaten mellan 2008 och 1995 års undersökningar
återanvänds ett antal uppgifter, så kallade ankaruppgifter, medan andra har
bytts ut. I två separata rapporter publiceras de frisläppta uppgifterna för vardera
matematik och fysik, vilka ger mer detaljerad information om svenska elevers
lösningsfrekvenser för enskilda uppgifter. Dessa publicerade uppgifter är fria att
användas i undervisningssammanhang.4
2

3
4

I 1995-års studie benämndes atom- och kärnfysik för modern fysik. I 1995 års undersökning inkluderades
även en femte innehållsdomän, vågfenomen, men den har i undersökningen 2008 införlivats i de fyra
övriga områdena.
Skolverket (2009f, 2009g).
Skolverket, (2009f, 2009g).
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Tabell 1.1

Andel uppgifter i TIMSS-proven som de olika innehållsliga
områdena respektive de kognitiva förmågorna ska utgöra
enligt ramverket för TIMSS Advanced 2008.

Matematik

1

Fysik

Innehållsligt område
Algebra
Differential- och integralkalkyl
Geometri

Andel
35 %
35 %
30 %

Innehållsligt område
Mekanik
Elektricitet och magnetism
Värme och temperatur
Atom- och kärnfysik

Andel
30 %
30 %
20 %
20 %

Kognitiv förmåga
Veta
Tillämpa
Resonera

Andel
35 %
35 %
30 %

Kognitiv förmåga
Veta
Tillämpa
Resonera

Andel
30 %
40 %
30 %

För att få mer detaljerad information om frågorna, t ex hur många som är flervalsfrågor och hur många de är inom de
olika områdena, se TIMSS Advanced 2008 Assessment Frameworks (Garden et al., 2008).

Hur skall resultaten tolkas?
Resultaten i denna undersökning bygger på mätinstrument som bedöms ha hög
kvalitet. Den fördjupade analysen som Skolverket har genomfört 2009 visar att
överensstämmelsen mellan ramverket för TIMSS Advanced 2008 och de svens
ka kursplanerna och nationella proven stämmer väl överens. Undersökningen
och dess resultat har således hög validitet.
Detta möjliggör att förklaringar mellan länders olika resultat kan sökas i de
skillnader som finns mellan länders olika utbildningssystem. Samtidigt måste
man beakta att ländernas utbildningssystem och övrig kontext kan skilja sig åt i
sådan omfattning att det kan vara svårt att identifiera vilka systemskillnader som
kan förklara resultatskillnaderna. Därför bör jämförelser mellan länder i syfte att
förstå och förklara resultaten i första hand göras mellan länder som har relativt lika
förutsättningar och system och i vilka de kontextuella villkoren inte skiljer sig åt på
ett alltför omfattande sätt. Eftersom deltagande i gymnasiet och de olika gymna
sieprogrammen eller linjerna är frivilligt i Sverige och övriga länder kan målgrup
pens storlek i förhållande till hela årskullen variera mycket. Denna variation i
målgruppernas relativa storlek måste alltså beaktas när man tolkar och analyserar
resultaten (se kapitel 2).
Skalor, signifikans och bortfall
TIMSS Advanced 2008 mäter elevernas kunskaper/förmågor i matematik och
fysik på en kontinuerlig skala. Skalan har konstruerats så att genomsnittspo
ängen för alla de 16 länder som deltog år 1995 fixerades till 500 poäng med en
standardavvikelse av 100 poäng.5 Skalorna är konstruerade för att kunna göra
jämförelser i ett ämne mellan olika år, däremot är de inte konstruerade för att
kunna göra jämförelser mellan ämnen. Därför går det inte nödvändigtvis att
säga att 525 poäng i matematik är ett lika bra resultat som 525 poäng i fysik.
För att få en överblick över ett lands resultat rapporteras ofta resultaten i form
av medelvärden, d.v.s. ett genomsnitt av hur eleverna som deltagit har presterat
i kunskapsmätningen i ett visst land, eller ett genomsnitt av hur de svarat på en
5
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Läsaren bör uppmärksammas på att denna skalning har uppdaterats och stämmer inte överens med de
siffror som anges i orginalrapporten från 1995 (Skolverket 1997). Alla jämförelser av resultat med 1995
skall därför göras utifrån de siffror som presenteras i 2009 års nationella eller internationella rapporter
gällande undersökningen 2008.

viss attitydfråga. Bakom dessa medelvärden döljer sig naturligtvis en variation
vilket inte ska glömmas bort när resultaten analyseras.
Eftersom resultaten bygger på en urvalsundersökning finns en statistisk osäker
het i de skattade medelvärdena. Detta innebär att ett land vars medelpoäng i
t.ex. matematik är högre än ett annat lands inte behöver innebära att eleverna
har en högre grad av matematiskt kunnande. För att kunna uttala sig om detta
måste också hänsyn tas till den statistiska osäkerheten. De länder som skiljer sig
i medelvärde efter att hänsyn tagits till den statistiska osäkerheten kan sägas ha
statistiskt signifikant skilda resultat.
Utöver den statistiska osäkerhet som urvalsförfarandet medför bidrar även
elevbortfallet till en viss osäkerhet i resultaten. I TIMSS Advanced 2008 var
bortfallet i matematik 14,8 procent och i fysik 9,9 procent. Utifrån bakgrunds
variabler så som kön, föräldrars utbildningsnivå samt utländsk bakgrund finns
endast små och relativt obetydliga skillnader mellan de elever som deltog på
TIMSS-provet och de elever som inte deltog, de så kallade bortfallseleverna.
När en analys görs av kursbetyg för bortfallseleverna i matematik syns att de i
genomsnitt presterar lägre resultat i matematik jämfört med de elever som del
tog i TIMSS matematikprov. Även i fysik syns en viss skillnad, men skillnaderna
är betydligt mindre.
Utifrån kursbetygen i Matematik D respektive Fysik B har bortfallselevernas
TIMSS-resultat i matematik respektive fysik skattats. Dessa skattningar har
legat till grund för beräkningar om vad resultatet skulle ha varit på TIMSSproven om alla bortfallselever hade deltagit. I matematik hade då medelvärdet
sjunkit med ca 5 poäng och i fysik med ca 1 poäng. Fysikbortfallets mindre
”snedvridning” beror till en del på att bortfallets betyg i Fysik B inte avvek lika
mycket som i matematik men också pga. av att bortfallet i fysik var mindre och
därmed fick mindre påverkan på det totala medelvärdet.
Det skall dock påpekas att övriga länder också har bortfall av varierande
storlek. I matematik var Sveriges bortfall något större än det internationella
genomsnittet och i fysik var bortfallet lika stort som det internationella genom
snittet. I 1995 års undersökning var elevbortfallet 11,4 procent (både matema
tik och fysik). Visserligen finns inga uppgifter om hur bortfallet 1995 påverkade
medelvärdet men eftersom bortfallets storlek är ungefär lika stort som i denna
undersökning är det rimligt att anta att dess snedvridande effekt är av liknande
storleksordning.
Att jämföra attityder
När elever, lärare och rektorer bedömer egna eller andras intressen, förmågor
och inställningar ska det kommas ihåg att dessa skattningar görs i olika sociala
och kulturella sammanhang. Av den anledningen är det inte rimligt att jämföra
länder i alla avseenden. Sambanden som beskrivs bör inte heller ses som kausala
(orsak – verkan). Det kan vara så att en elevs intresse för matematik och fysik
medför att eleven presterar bättre i dessa ämnen, men det kan också vara så att
eleven får ett ökat intresse för matematik och fysik därför att han eller hon pre
sterar bra i ämnet. Däremot är det rimligt att säga att intresse samvarierar med
prestation och att elever som är intresserade av ämnet tenderar att prestera bra.
Vid analyser av lärar- och skoldata är det viktigt att notera att resultaten gäl
ler andelen elever vars lärare eller skola har ett visst attribut och inte andelen
lärare och skolor som har det. Ett exempel kan vara att undersöka hur stor andel
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elever som går i en skola som har ett fysiklaboratorium. Då gäller det alltså inte
hur många skolor som har ett fysiklaboratorium, utan hur stor andel av elev
populationen som har tillgång till ett fysiklaboratorium. Istället för att efter
varje analys som bygger på information från lärar- och skolenkäter ange att
resultaten gäller andelen elever så klargörs det härmed en gång för alla.
Vidare är den elevpopulationen slutsatserna gäller de elever som gick årskurs
3 på TE- och NV-programmet och läste minst Matematik D för matematik
undersökningen och Fysik B för fysikundersökningen. I rapporten används
benämningen de svenska eleverna och det är då dessa specifika elevgrupper som
avses, inte landets alla gymnasieelever.
Disposition
Eftersom det är långt mellan mätningen 1995 till den som skedde 2008 inleds
rapporten med en beskrivning av de strukturella förändringar som skett under
perioden mellan mättillfällena (kapitel 2). Efter det presenteras de nationella re
sultaten i matematik (kapitel 3) följt av en beskrivning av matematiklärarna och
undervisningen (kapitel 4). Därefter kommer motsvarande avsnitt för fysik
(kapitel 5–6). Sedan presenteras en gemensam beskrivning av skolorna och elev
ernas bakgrundfaktorer för båda ämnena (kapitel 7). Sedan följer en sambands
analys där både förklaringsfaktorer på elev- och skolnivå analyseras (kapitel 8).
Avslutningsvis följer en diskussion rörande resultaten med avslutande kommen
tarer (kapitel 9).
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Mot vilken bakgrund ska de
svenska resultaten i TIMSS
Advanced 2008 tolkas?

2

Mot vilken bakgrund ska de
svenska resultaten i TIMSS
Advanced 2008 tolkas?

För att bättre kunna tolka och värdera kunskapsresultaten i matematik och fysik
från TIMSS Advanced 2008, både i relation till andra länder i undersökningen
och i relation till Sveriges resultat i den förra TIMSS-undersökningen 1995,
är det viktigt att först beakta hur förutsättningar och kontextuella faktorer på
systemnivå ser ut i de olika länderna. Det är också viktigt att ta reda på vilka
förändringar som skett i den svenska gymnasieskolan sedan 1995. Frågeställ
ningarna som kapitlet försöker besvara är:
• Är resultaten direkt jämförbara?
• Jämförs samma elevgrupp?
• Har eleverna som deltar fått chansen att lära sig
det innehåll som de testas på i TIMSS-provet?
2.1

Målgruppens andel av årskullen

Vilka elever kan resultaten sägas representera?
Syftet med TIMSS Advanced är att mäta kunskaper i avancerad matematik och
fysik hos elever som går sista året i gymnasieskolan och som har läst eller läser
de mest avancerade kurserna. Då ländernas gymnasieutbildningar ofta är väldigt
olika strukturerade måste varje land göra en egen bedömning av vilka elever
som ska omfattas av undersökningen.
I Sverige utgick man i 1995 års undersökning från samtliga elever som gick
tredje året på naturvetenskaplig (N) eller teknisk linje (T). Visserligen hade
den nya kursutformade gymnasieskolan börjat införas 1995 men de elever som
undersökningen omfattade gick sista året på gymnasiet och undervisades därför
enligt det gamla systemet vad gäller både betyg och ämnesplaner. Denna grupp
elever kan därför sägas representera en av de sista årskullarna som utbildades en
ligt det gamla linjesystemet.
I 2008 års undersökning utsågs på motsvarande sätt samtliga elever som gick
tredje året på naturvetenskapsprogrammet (NV) eller tekniska programmet
(TE). För matematik krävdes dessutom att eleverna läste eller hade läst minst
Matematik D och för fysik krävdes att eleverna läste eller hade läst Fysik B.
Här finns en första viktig skillnad mellan elevkullarna från 1995 och 2008.
För 1995 (och tidigare) gällde att samtliga elever på N och T-linjen läste ma
tematik upp till ungefär motsvarande Matematik E och fysik till ungefär mot
svarande Fysik B. Med det nya kurssystemets införande sänktes kraven något
och under 2000-talet har det endast varit obligatoriskt att läsa upp till och med
Matematik D på NV-programmet och endast upp till och med Matematik C på
TE-programmet. Detta innebär att målgruppen i matematik, dvs. de elever som
undersökningens resultat kan sägas representera, utgörs av samtliga NV-elever
men endast drygt 60 procent av alla TE-elever. I fysik är det endast obligatoriskt
att läsa upp till och med Fysik A både på NV- och på TE-programmet. Mål
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gruppen i fysik utgör därför drygt 80 procent av NV-eleverna och drygt hälften
(53 procent) av TE-eleverna.
I fysik kan sägas att de som deltog 2008 har läst ungefär motsvarande det
kursinnehåll som de svenska eleverna i 1995 års undersökning hade läst.6 I
matematik däremot har endast knappt 60 procent läst upp till Matematik E
(se figur 2.1). Detta innebär att många elever i 2008 års undersökning inte läst
matematik i riktigt samma utsträckning som eleverna som deltog i 1995 års un
dersökning gjorde.
I figur 2.1 presenteras vilka matematikkurser som eleverna i urvalet till mate
matikundersökningen 2008 läst.

Bara Matematik D, 38 %

Matematik D + övrig matematikkurs
(men ej Matematik E), 3 %

Matematik D + E, 37 %

Matematik D + E + övrig matematikkurs, 22 %

Figur 2.1

Andel elever i urvalet för TIMSS Advanced 2008 som har läst olika kurser
i matematik.
Källa: Skolverkets egttna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

Figur 2.1 visar att en betydande del av eleverna som deltog på provet (38 %)
endast läste upp till och med Matematik D. Ungefär lika många fortsatte upp
till Matematik E och en dryg femtedel (22 %) läste ytterligare fördjupningseller breddningskurser i matematik, utöver Matematik E, exempelvis Matematik
Diskret. Hur långt eleverna hunnit i respektive kurs när studien genomfördes är
dock svårt att uppskatta eftersom skolorna själva bestämmer när och under hur
lång tid kurserna genomförs.
Målgruppens andel av årskullen varierar mellan länderna ...
Som nämndes ovan menas med målgrupp den grupp elever som undersökning
ens resultat kan sägas representera. För att få en bild av hur länderna valt sina
målgrupper, kan antalet elever i målgruppen jämföras med det totala antalet
elever i den aktuella årskullen, dvs. alla de som är födda samma år.7 Målgrup
pens andel av årskullen presenteras i tabell 2.1.
Av tabellen framgår att målgruppens andel av årskullen i matematik varierar
kraftigt mellan länderna, från hela 40,5 procent i Slovenien till endast 0,7 pro
cent i Filippinerna. För Sverige är målgruppens andel av årskullen i matematik
12,8 procent, vilken är den tredje största bland de deltagande länderna. Detta
innebär att i Sverige studerade 12,8 procent av hela årskullen på NV- eller TEprogrammet samt läste minst Matematik D. I jämförelse med andra länder
representerar resultaten på provet för Sveriges del således en förhållandevis hög
andel av hela årskullen.

6
7

Se avsnitt 2.2 för en mer utförlig analys av vad förändringar i fysikämnet mellan 1995 och 2008.
Med alla som är födda samma år menas inte bara personer som går i gymnasieskola utan även personer
som lämnat skolan ingår i den totala årskullen.
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Tabell 2.1

Målgruppernas relativa storlek i förhållande till
samtliga personer födda samma år i respektive land
Målgruppens relativa storlek

Land

Matematik

Fysik

Armenien

4,3 %

4,3 %

Filippinerna

0,7 %

deltog ej

Iran
Italien
Libanon
Nederländerna

6,5 %

6,6 %

19,7 %

3,8 %

5,9 %

5,9 %

3,5 %

3,4 %

10,9 %

6,8 %

Ryssland

1,4 %

2,6 %

Slovenien

40,5 %

7,5 %

Sverige

12,8 %

11,0 %

Norge

Källa: Tabell 2.1 och 8.1 i TIMSS Advanced 2008 internationella rapport.

I fysik är målgruppens andel av årskullen i Sverige 11,0 procent, vilket är störst
av samtliga länder. Detta innebär att för Sveriges del representerar resultaten på
fysikprovet en förhållandevis högre andel elever av hela årskullen jämfört med
övriga länder.
... och har betydelse för tolkningen av resultaten
Det är viktigt att förstå att storleken på målgruppens andel av årskullen har en
viss betydelse för resultaten. Som kommer att visas i kapitel 3 skulle Sverige få
ett högre genomsnittligt resultat om målgruppen i Sverige definierades snävare,
t.ex. till att omfatta endast de elever som läst Matematik E. Detta beror inte
enbart på att eleverna då har läst mer matematik utan även till viss del på att det
ofta är elever som redan är duktiga på matematik som väljer att läsa mer mate
matik. En relativt liten målgrupp i ett land kan därmed betyda att landet har
valt att definiera avancerad matematik och fysik på ett striktare eller mer am
bitiöst sätt. En annan möjlig tolkning är att det helt enkelt är mindre populärt
att studera avancerad matematik och fysik i det landet. Eftersom det dessutom
i huvudsak handlar om studieförberedande program har behörighetskraven till
högskolan också betydelse. En kombination av dessa olika förklaringar är natur
ligtvis också möjlig.
Slutsatsen av ovanstående resonemang angående målgruppens andel av års
kullen är att jämförelser mellan länders resultat blir mycket svåra att göra om
resultaten tolkas som en indikator på hur väl respektive lands utbildningssystem
fungerar. Detta är viktigt att förstå när Sveriges resultat värderas. I de internatio
nella undersökningar som berör grundskolan så som PISA, PIRLS och TIMSS,
årskurs 4 och 8, finns inte denna problematik då alla länder har obligatorisk
skolgång för de aktuella årskurserna och därmed är målgruppens andel av års
kullen i stort sett 100 procent.
Förändringar i målgruppens andel av årskullen sedan 1995
För Sveriges del har målgruppens andel av årskullen sjunkit i både matematik
och fysik. Från 16,2 procent till 12,8 procent i matematik och från 16,3 procent
till 11,0 procent i fysik. Hur skall detta tolkas? Att andelen som läser avancerad
matematik och fysik är mindre år 2008 jämfört med 1995 är kanske inte är så
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Andel elever som läste Matematik E av de elever som gick ut gymnasiet
det aktuella året, 1999–2008.
Året avser det år eleverna går ut gymnasiet. Källa: Skolverket

oväntat med tanke på att det inte längre är obligatoriskt att läsa dessa kurser på
NV- och TE-programmet. I figur 2.2 visas andelen elever av den totala årskullen
som läste Matematik E under tiden 1999–2008.
Figuren visar att andelen elever som läste Matematik E har halverats sedan
1999. Figuren täcker visserligen inte så långt tillbaka i tiden som 1995 men det
är ändå rimligt att anta att andelen elever som läste matematik på en nivå mot
svarande Matematik E 1995 låg på åtminstone samma nivå som 1999 eftersom
samtliga elever på både N- och T-linjen läste matematik motsvarande Matema
tik E. Det är tydligt att det idag är färre som läser Matematik E jämfört med för
13 år sedan.
Idag är andelen elever som läser på NV-programmet dubbelt så stort som Nlinjen på 1980-talet medan andelen elever på TE-programmet bara är hälften
så stort som T-linjen var då. Däremot är andelen elever totalt på NV- och TEprogrammet tillsammans inte mindre jämfört med N- och T-linjen i den gamla
gymnasieskolan på 1980-talet.
2.2

TIMSS innehåll och svenska kursplaner

För att kunna värdera de svenska resultaten i TIMSS Advanced behövs också
bedömas i vilken utsträckning de uppgifter som eleverna fått arbeta med i
TIMSS-provet gäller områden som ingår i de svenska kursplanerna. En viktig
aspekt är också hur detta förhållande eventuellt har ändrats i jämförelse med
1995.
Skolverket publicerar i anslutning till denna nationella rapport en fördjupad
analys av hur väl de svenska kursplanerna i matematik och fysik stämmer över
ens med det ramverk som ligger till grund för TIMSS-provet.8
På det stora hela kan det sägas att huvuddelen av matematikinnehållet i
TIMSS Advanced täcks av de svenska kursplanerna för Matematik A–D. Ett
delområde som inte täcks in av kurserna Matematik A–D men som tas upp i
8

Skolverket (2009b).
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Matematik E är komplexa tal. Ett delområden som helt saknas i de svenska kurs
planerna för Matematik A–E men som finns i ramverket för TIMSS Advanced
2008 är permutationer och kombinatorik, vektorer, cirkelns ekvation i koordinatsystemet samt tredimensionella figurer.9
I fysik gäller att så gott som samtliga delområden i fysik i TIMSS Advanced
täcks väl av de svenska kursplanerna för Fysik A och B. Det enda delområde
som helt saknas i de svenska kursplanerna och som ingår i ramverket för TIMSS
Advanced, är relativitet. Ett ytterligare delområde som visserligen inte finns med
i de svenska kursplanerna i Fysik A eller B, men som täcks av Kemi A-kursen, är
den så kallade allmänna gaslagen. Kemi A är obligatorisk för de elever som delta
git i provet i fysik.
Förändringar i svenska kursplaner sedan 1995?
En väsentlig förändring som skett sedan 1995 är övergången från ett ämnes
system till ett linjesystem. 1995 läste elever på N- och T-linjen en sammanhäng
ande kurs i matematik respektive fysik som sträckte sig över tre läsår. I årskurs 3
gavs sedan ett centralt prov som omfattade hela kursen utom de delar som lästes
efter provet. I det nuvarande kurssystemet läses kurserna som avslutande delar
vilka betygssätts var för sig och som för matematikens del har nationella prov
anpassade till den aktuella kursen, varav proven i Matematik A och D är obliga
toriska för NV-eleverna. De flesta skolorna genomför dock även proven i Ma
tematik B och C. I fysik finns inga obligatoriska nationella prov, däremot finns
det tillgång till frivilliga prov för Fysik A och B från den nationella provbanken
för lärarna att använda sig av.
Innehållsmässigt har det inte skett några stora förändringar i matematikens
kursplaner mellan 1995 och 2008, men ett par skillnader kan observeras. Vektorer, finns inte med i gällande kursplaner för 2008 och inte heller i de kursplaner
i matematik som gällde 1995 men däremot fanns de med i fysikens kursplaner
och eftersom det var obligatoriskt att läsa fysik (ungefär motsvarande dagens
Fysik B) så hade de flesta elever som skrev TIMSS-provet 1995 med största
sannolikhet undervisats i vissa grunder av detta delområde.10 Ett annat område
är geometri i tre dimensioner, vilket inte finns med 2008 men som fanns med
1995 under benämningen rymdgeometri.
Den största skillnaden mellan styrdokumenten som gällde 1995 jämfört med
motsvarande för 2008 ligger i synen på lärandet. Kursplanen 1995 ger explicita
råd och anvisningar om hur matematiklärandet kan och bör ske. Exempelvis
står det att ”inom varje moment bör eleverna uppnå säkerhet i fråga om såväl den
mekaniska räknefärdigheten som förmågan att lösa tillämpningsuppgifter. Det är
viktigt att dessa färdigheter underhålls genom repetition” (Lgy 70). Kursplanen från
1995 liknar i detta stycke mer TIMSS ramverk än kursplanen från 2008. Kurs
planen 2008 tar inte ställning till relationen mellan dessa olika delar av matema
tikkunnandet, och ger inga instruktioner om hur undervisning kan och bör gå
till. I dagens mål- och resultatstyrda system är undervisningens genomförande
och valet av undervisningsmetoder en fråga för lärarprofessionen.

9

10
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Permutationer och kombinatorik ingår i den valbara kursen Matematik Diskret. Ca 18 procent av eleverna
som deltog i TIMSS Advanced har läst kursen diskret Matematik Diskret.
Andelen elever som läste eller hade läst Fysik B av dem som gjorde matematikprovet 2008 var 86 procent.

Sammanfattningsvis kan sägas att de skillnader som finns mellan kursplanen
1995 och 2008 i matematik pekar på att kursplanen 1995 hade mer detaljerade
anvisningar och stod i något större samstämmighet med ramverket för TIMSS
2008 jämfört med vad som gäller för kursplanen 2008.
Liksom i matematik är skillnaden i fysik innehållsmässigt mellan den kurs
plan som gällde 1995 och den som gällde 2008 ganska liten.11 Den viktigaste
skillnaden är att 1995 ingick delområdet relativitet under benämningen relati
vistiska effekter. Relativitet finns inte med i kursplanen för 2008.
Men den viktigaste skillnaden mellan kursplanerna 1995 och 2008 är hur
stor betydelse som tillmäts matematiken inom fysikämnet. Matematikens
roll betonades starkt 1995, betydligt svagare 2008 och detta gäller framförallt
Fysik A. Man skulle kunna säga att fysiken, enligt de rådande kursplanerna, till
viss del har ”avmatematiserats” och att den jämfört med de gamla kursplanerna,
står i något sämre samstämmighet med TIMSS ramverk, som bygger på en
grundsyn som utgår ifrån att fysik är nära kopplat till matematik.
TIMSS och den svenska undervisningen – enligt lärarna
Det är också intressant att undersöka i vilken utsträckning eleverna som skrev
TIMSS-provet hade undervisats i de områden som provet täckte. Utifrån lärar
nas svar i lärarenkäten har i genomsnitt 79 procent av innehållet i matematik
och 87 procent av innehållet i fysik täckts av undervisningen. För att sätta detta
i relation till hur lärare i övriga länder har besvarat samma frågor kan nämnas
att motsvarande internationella genomsnitt är 87 procent i matematik respek
tive 88 procent i fysik.
Således är dels täckningen i undervisningen högre i fysik jämfört med mate
matik och dels har elever i andra länder i genomsnitt täckt in mer av provinne
hållet i sin matematikundervisning jämfört med svenska elever. Svenska mate
matikelever hade därmed enligt lärarna, jämfört med andra länder, fått minst
undervisning i det TIMSS-provet täckte.
Test Curriculum Matching Analysis
För att få ett grepp om hur mycket avvikelser i svenska kursplaner i relation till
TIMSS ramverk påverkar resultaten har en så kallad Test Curriculum Matching
Analysis genomförts, vilket innebär att resultaten på provet räknas om utifrån
endast de uppgifter som bedöms täckas av de svenska kursplanerna. En sådan
analys visar inte på mer än marginella förändringar i Sveriges resultat i vare sig
matematik eller fysik. Avvikelserna spelar alltså endast en marginell roll för de
svenska resultaten.12
En slutsats är därmed att även om de svenska kursplanerna inte täcker allt
som finns representerat i ramverket för TIMSS Advanced så måste täckningen i
både matematik och fysik ändå anses som god utifrån ett kursplansperspektiv. I
den fördjupade analys av samstämmigheten mellan svenska styrdokument och
ramverket för TIMSS Advanced dras slutsatsen att ”analysen inte pekar på några
avgörande problem med samstämmigheten som i sin tur skulle utgöra något allvarligt hot mot validiteten i TIMSS Advanced.” Däremot verkar täckningen i den
genomförda matematikundervisningen, enligt lärarna, vara lägre jämfört med de
flesta andra länder i undersökningen.
11
12

Supplement 32 till Lgy 70 (Skolöverstyrelsen, 1977).
Skolverket (2009b).
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2.3

Undervisningstid

Den tid som eleverna ges i form av undervisningstid, samt den tid som eleverna
själva avsätter i form av läxtid, för att lära sig matematik är rimligtvis ytterligare
viktiga faktorer för att skapa förutsättningar för eleven att uppnå en god nivå
av matematiskt kunnande. I detta avsnitt fokuseras den föreskrivna undervis
ningstiden som kan ses som en viktig systemfaktor. I kapitel 4 och 6 behandlas
läxtiden i matematik respektive fysik, utifrån uppgifter från elevernas svar på
elevenkäten.
Uppgifter om föreskriven undervisningstid bör beaktas med stor försiktig
het då olika skolsystems föreskrifter om undervisningstid är mycket olika och
uttryckta på olika sätt och därför kan vara svåra att översätta till ett gemensamt
mått. Detta gäller inte minst för Sverige där det i nuvarande system inte finns
någon föreskriven undervisningstid för en kurs eller ett ämne. Undervisningsti
den kan således variera kraftigt från skola till skola i Sverige. Den följande ana
lysen görs i syfte att få en uppfattning om hur den svenska undervisningstiden i
genomsnitt står sig i relation till övriga länder i undersökningen.
Den årliga undervisningstiden som redovisas för Sverige i tabell 2.2 bygger
på en skattning som utgår från antalet kurspoäng, som före år 2000 skulle mot
svara den garanterade undervisningstiden för respektive kurs, t.ex. motsvarade
då 100 poäng 100 undervisningstimmar (à 60 min). Efter år 2000 frångicks
detta då antalet totala kurspoäng för hela gymnasieprogrammet översteg den
totala undervisningstiden. Även om det nu inte finns någon garanterad föreskri
ven undervisningstid för enskilda ämnen och kurser så är ett riktmärke att 100
poäng ungefär motsvarar 87 timmars undervisning (87 procent) men detta är
alltså endast ett mycket grovt riktmärke och det skall återigen poängteras att det
i slutändan är upp till varje enskild skola att bestämma hur mycket undervis
ningstid en kurs ska innehålla.13
I tabell 2.2 presenteras skattningar av undervisningstiden i timmar per läsår, ut
ifrån vad länderna föreskriver eller rekommenderar enligt sina styrdokument. Siff
rorna ska ses som genomsnitt över hela gymnasietiden, dvs. över tre år i Sverige.
Utifrån uppgifterna i tabellen är undervisningstiden i matematik för Sverige
110 timmar per läsår, den lägsta undervisningstiden av samtliga deltagande
länder och 31 timmar mindre än Norge. I fysik är undervisningstiden 73 tim
mar per läsår, vilket är den näst lägsta tiden och ungefär hälften så mycket som
undervisningstiden i Norge.
Vad har hänt med undervisningstiden i Sverige sedan 1995?
Utifrån styrdokumenten är det svårt att se att undervisningstiden i matematik
och fysik skulle ha minskat eller ökat på något avgörande sätt sedan 1995 då det
gamla linjesystemet fortfarande var gällande. Av olika anledningar är det dock
inte helt enkelt att göra jämförelser. En ansats är att undersöka hur stor andel
ämnet tog upp enligt de gamla styrdokumenten, som var angivna i veckotimmar
à 40 min och sedan jämföra med andelen kurspoäng i förhållande till det totala
antalet kurspoäng för hela gymnasieutbildningen. På så sätt kan man möjligtvis
få en uppfattning om eventuella förändringar.
13
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I matematik bygger den uppskattade undervisningstiden för Sverige på att Matematik A-E motsvarar sam
manlagt 400 poäng (350 för Matematik A–D). denna siffra har sedan multiplicerats med 0,87. Den slutliga
siffran är ett viktat genomsnitt av den skattade undervisningstiden för de elever som läser Matematik A–D
och de som läser Matematik A–E. I fysik har undervisningstiden på motsvarande sätt beräknats utifrån att
Fysik A+B motsvara sammanlagt 250 poäng (100 + 150).

Tabell 2.2
Land

Antal undervisningstimmar (60 min) per läsår
Matematik

Land

Fysik

Ryssland

255

Libanon

156

Libanon

250

Norge

141

Iran

216

Iran

133

Nederländerna

152

Ryssland

128

Norge

141

Italien

126

Armenien

133

Nederländerna

120
109

Slovenien

130

Armenien

Italien

126

Sverige

73

Sverige

110

Slovenien

60

Filippinerna har exkluderats då tillförlitliga uppgifter om undervisningstid saknas.
Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 internationella data.

1995 utgjorde antalet veckotimmar i matematik i genomsnitt 16 procent av det
totala antalet veckotimmar. 2008 utgjorde andelen kurspoäng i matematik A–E
(400 poäng) i förhållande till det totala antalet kurspoäng för hela gymnasiepro
grammet (2500 poäng) också 16 procent. För de elever som läser upp till och
med Matematik E har det därmed, utifrån denna analys, inte skett några för
ändringar mellan 1995 och 2008. I fysik har det, med samma analysansats, skett
en liten minskning från ungefär 11 procent av den totala undervisningstiden
1995 till 10 procent av den totala kurspoängen 2008. Sammantaget kan man
dock inte påstå att det skett några betydande förändringar utifrån ett nationellt
systemperspektiv. Frågan är om det i praktiken skett några förändringar på sko
lorna, vilket det mycket väl kan ha gjort då skolorna är fria att själva bestämma
hur mycket undervisningstid som skall ges inom respektive kurs.
2.4

Sammanfattning av förutsättningar
och faktorer på systemnivå

• Målgruppens andel av årskullen varierar mellan olika länder och har betydelse
för hur resultaten skall tolkas.
• I fysik har Sverige den största målgruppen som andel av hela årskullen av
samtliga länder och i matematik den tredje största. I Sverige har den minskat
något sedan 1995 i både matematik och fysik.
• 2008 läste 60 procent av eleverna som deltog i TIMSS upp till och med
Matematik E. 1995 läste samtliga elever som deltog i TIMSS upp till en nivå
som motsvarar Matematik E.
• Svenska kursplaner i matematik och fysik täcker med några få undantag det
mesta som ingår i TIMSS-provet.
• I jämförelse med de kursplaner som gällde 1995 är kursplanerna som gällde
2008 i något sämre samstämmighet med ramverket för TIMSS Advanced.
• I matematik har eleverna, enligt lärarna, undervisats i mindre utsträckning i
de områden som ingår i provet jämfört med andra länder i undersökningen.
• Undervisningstiden i både matematik och fysik i Sverige framstår som relativt
låg i ett internationellt perspektiv, speciellt i matematik.
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3

3.1

Matematikresultat
ur olika perspektiv
Ländernas genomsnittliga resultat

I figur 3.1 presenteras den genomsnittliga resultatnivån i matematik för varje
enskilt land. Länderna är rangordnade efter den genomsnittliga poängen vilken
anges i den första sifferkolumnen. Den poängskala som resultaten bygger på är
konstruerad så att 500 poäng motsvarar det internationella genomsnittet i 1995
års undersökning.
I figuren anger det mörka segmentet i mitten av varje stapel det genomsnittli
ga resultatet för varje land, inklusive det osäkerhetsintervall som beror på att un
dersökningen bygger på ett urval av elever. Staplarnas totala längd representerar
hur mycket resultaten är spridda i respektive land. En lång stapel innebär att det
är relativt stora skillnader mellan elevers resultat medan en kort stapel innebär
att skillnaderna i resultat mellan elever i landet är relativt små.
Utifrån figuren framgår att Ryssland är det land som presterat högst resultat
i undersökningen med i genomsnitt 561 poäng, följt av Nederländerna och
Libanon. Svenska elever presterar i genomsnitt 412 poäng, ett resultat som är
statistiskt signifikant lägre än alla andra länders förutom Filippinernas. I figuren
visar pilarna (till höger om medelpoängen) om ett lands resultat är statistiskt
signifikant högre eller lägre i förhållande till Sveriges resultat.
Intressant att notera är att Norge presterar på en högre genomsnittlig nivå än
Sverige, vilket inte varit fallet i de senaste TIMSS-undersökningarna från grund
skolan (årskurs 4 och 8).
I figuren presenteras även en del annan information så som elevernas genom
snittliga ålder samt hur många års skolgång de har. De svenska eleverna var i
genomsnitt 18,8 år när de deltog på TIMSS-provet. Det är bara Italien som har
äldre elever medan eleverna i Norge var lika gamla som de svenska. Yngst var
eleverna i Filippinerna, 16,4 år, vilket kan förklaras av att de endast har 10-årig
skolgång (se kolumnen antal skolår).
Dessutom redovisas målgruppens andel av årskullen, vilket förklarades ingå
ende i avsnitt 2.1. Ryssland är det land, förutom Filippinerna, som har minst
målgrupp, 1,4 procent, vilket innebär att det är en väldigt liten andel elever i
Ryssland som läser matematik på den nivå som Ryssland valt att definiera som
avancerad matematik.
Eftersom målgruppen elever inom respektive land inte utgör en lika stor
andel av den totala årskullen (födelsekohorten) är jämförelser av resultat svår
tolkade, i alla fall om syftet är att resultaten ska säga något om hur väl landets
utbildningssystem fungerar. Det är således inte överraskande att de länder som
uppvisar högst resultat också är de länder där målgruppen utgör en relativt liten
andel av hela årskullen. Samtidigt är det värt att notera att Slovenien och Italien
båda har en större målgrupp i förhållande till hela årskullen jämfört med Sverige
samtidigt som de presterar på en högre genomsnittlig nivå än Sverige.
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Percentiler av resultat
25:e
75:e

5:e

Land

Fördelning av resultat

95:e

95% konfidensintervall för medelvärde

Genomsnittlig
poäng1

Täckningsindex3

Antal
skolår

Genomsnittlig
ålder

Ryssland

561

▲

1,4%

10/11

17,0

Nederländerna2

552

▲

3,5%

12

18,0

Libanon

545

▲

5,9%

12

17,9

Iran

497

▲

6,5%

12

18,1

Slovenien

457

▲

40,5%

12

18,8

Italien

449

▲

19,7%

13

19,0

Norge

439

▲

10,9%

12

18,8

Armenien

433

▲

4,3%

10

17,7

Sverige

412

12,8%

12

18,8

Filipinerna

355

▼

0,7%

10

16,4

TIMSS internationellt genomsnitt (1995)

500

▲

0

100

200

300

400

500

600

700

800

▲ Landets medelvärde signifikant högre än Sveriges
▼ Landets medelvärde signifikant lägre än Sveriges
1
Poängskalan är konstruerad så att genomsnittet för de 16 länder som deltog 1995 sattes till 500 poäng med en standardavvikelse på 100 poäng.
2
Uppfyllde bestämmelserna för deltagande och bortfall först sedan ersättningsskolor medtagits.
3
Täckningsindex = Målgruppens andel av årskullen.

Figur 3.1

Genomsnittliga resultat och fördelning i matematik, samtliga länder.
Källa: tabell 2.1 i TIMSS Advanced 2008 internationella rapport.

Resultat efter matematikkurs
Som redan nämnts i kapitel 2, hade alla elever i Sverige som deltog i TIMSS-un
dersökningen minst avslutat (eller läste vid provtilfället) Matematik D. Av dessa
har vissa även avslutat (eller läste vid provtillfället) Matematik E och en del även
ytterligare matematikkurser. I figur 3.2 visas resultaten i matematik efter vilka
kurser i matematik eleverna läst. Figuren är uppbyggd på samma sätt som figur
3.1 men omfattar endast svenska elever.
Figur 3.2 visar inte oväntat att de elever som läst mest matematik också pre
sterar bäst i genomsnitt. De som bara läst till och med Matematik D presterar
i genomsnitt 350 poäng medan de som fortsatt upp till Matematik E presterar
447 poäng, nästan 100 poäng mer. De elever som dessutom läst ytterligare en
matematikkurs presterar i genomsnitt 476 poäng.
Utifrån dessa resultat går det dock inte att dra slutsatsen att en elev kan för
väntas bli 97 poäng ”bättre” av att läsa Matematik E. En del av de resultatskill
nader som syns i figuren beror sannolikt på att elever som redan är duktiga i
matematik tenderar att välja att läsa mer matematik än övriga elever. Utifrån
beräkningar som Skolverket utfört bedöms minst hälften av skillnaden på
97 poäng bero på att de som väljer att läsa Matematik E utgör ett positivt urval
av hela gruppen i undersökningen.
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Genomsnittlig
poäng

Andel
elever 1

Bara Matematik D

350

38 %

Matematik D + E

447

37 %

Ma D + E + ytterligare ma-kurs

476

22 %

5:e

Kurs

Fördelning av resultat

0
1
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Andelarna summerar inte till 100 procent då en grupp elever som läst matematik D och ytterligare matematikkurser (men inte matematik E) ej redovisas i figuren.
Dessa elever utgör 3 procent.

Figur 3.2

Genomsnittliga resultat och fördelning i matematik efter matematikkurs, Sverige.
Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

Utifrån figur 3.2 fås också en indikation på hur Sveriges genomsnittliga resultat
hade påverkats av att välja en snävare definition på avancerad matematik, t.ex.
att istället definiera det som alla elever som läste eller avslutat minst Matema
tik E vid provtillfället. I så fall skulle den genomsnittliga poängen öka från 412
poäng till 458 poäng och samtidigt skulle målgruppens relativa storlek minska
från 12,8 procent till ungefär sju procent.14 Om definitionen skärptes ytterli
gare till att omfatta de som läst upp till Matematik E samt minst ytterligare en
kurs skulle Sveriges genomsnittliga resultat ha varit 476 poäng samtidigt som
målgruppens andel av årskullen skulle ha minskat till endast knappt tre procent.
Observera att även med ett sådant mer selektivt urval av matematikelever skulle
Sveriges genomsnittliga resultat ändå vara betydligt lägre än Rysslands, Neder
ländernas och Libanons.
Det kan också vara intressant att undersöka hur de elever som läser Fysik B,
där matematik ska tillämpas i stor utsträckning, presterar i förhållande till övriga
elever. En stor majoritet, 86 procent, av alla elever som deltog på matematikpro
vet läste Fysik B. Dessa elever presterade i genomsnitt 426 poäng medan de som
inte läste Fysik B presterade 338 poäng, 88 poäng mindre. Samma resonemang
gäller här att en betydande del av skillnaden i resultat mellan dessa två grupper
elever sannolikt beror på att de som väljer att läsa Fysik B också tenderar att re
dan vara duktiga på matematik jämfört med de som väljer att inte läsa Fysik B.
3.2

Förändringar i matematikresultat 1995–2008

Eftersom ett antal uppgifter från 1995 års undersökning även ingått i TIMSS
Advanced 2008 är det möjligt att skatta eventuella förändringar i matematikre
sultat mellan 1995 och 2008. I figur 3.3 presenteras förändringar i resultat för
de fyra länder som deltog både 1995 och 2008, däribland Sverige.15
Av figuren framgår att Sveriges genomsnittliga resultat i matematik har sjun
kit med 89 poäng, jämfört med 1995. Nedgången är statistiskt signifikant och
14

15

32

Denna siffra är ett viktat genomsnitt av medelvärdet för elever som läst upp till matematik E samt de som
läst ytterligare kurser, dvs. de två nedersta kategorierna i figur 3.2.
Läsaren bör uppmärksammas på att de resultat från 1995 som presenteras i figur 3.3 inte stämmer överens
med de resultat som går att finna i den tryckta rapporten från 1995. Orsaken är att resultaten från 1995
har skalats om för att kunna jämföras med resultaten från 2008 på ett korrekt sätt. Alla jämförelser mellan
1995 och 2008 ska därför baseras på jämförelser av de siffror som presenteras i denna rapport och inte med
originalrapporten för 1995.
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Täckningsindex 2

Ma-resultat

Förändring

Land

1995

2008

1995

2008

1995-2008

Ryssland

2,0 %

1,4 %

549

561

12

Slovenien

75,4 %

40,5 %

478

457

-21

Italien

20,2%

19,7 %

483

449

-34

Sverige

16,2 %

12,8 %

502

412

-89

-100
1

Staplar i mörkare nyans indikerar att förändringen mellan 1995 och 2008 är statistiskt signifikant.

Figur 3.3

Förändring 1995–2008 1
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Täckningsindex = Målgruppens andel av årskullen.

Förändring i matematikresultat 1995–2008.
Källa: Tabell 2.5 i TIMSS Advanced 2008 internationella rapport.

den största bland de fyra länder som deltog vid båda tillfällena, även om Italien
och Slovenien också försämrat sina resultat. Rysslands resultat är visserligen
12 poäng högre än motsvarande resultat 1995, men skillnaden är inte statistiskt
signifikant.
Sveriges resultat 1995 låg på 502 poäng vilket ungefär motsvarade det interna
tionella genomsnittet för de länder som deltog då.16 Svenska elever presterade
dessutom bättre än elever i Italien och Slovenien, något som inte längre är fallet
2008. Sverige har således tappat både i absoluta poäng samt i relativ position.
En närmare analys av Sveriges förändrade resultat i matematik
Att elever som läste avancerad matematik 2008 i genomsnitt har lägre resultat
än motsvarande elevgrupp 1995 står helt klart. Men gäller detta lika mycket för
hög- respektive lågpresterande elever? I figur 3.4 visas trendresultat för Sverige
i matematik för olika percentilgrupper av elever, vilket ger information om hur
resultaten har förändrats mellan 1995 och 2008 för relativt högpresterande res
pektive lågpresterande elever. Den vänstra stapeln i figuren representerar resulta
ten för 1995 och den högra stapeln motsvarande resultat för 2008.17 Staplarnas
höjd motsvarar det intervall av resultat som finns bland svenska elever när man
uteslutit de fem procent högst respektive fem procent lägst presterande eleverna.
Värdet 628 poäng överst i stapeln för 1995 är värdet för den 95:e percentilen
och innebär att fem procent av eleverna har högre poäng än 628 och 95 procent
lägre. Förenklat kan man säga att det 95:e percentilvärdet är ett mått på hur de
elever som har högst resultat presterar. På motsvarande sätt anger det 5:e percen
tilvärdet att fem procent av eleverna har ett lägre resultat än 362 poäng 1995.
Figuren visar att resultatförändringen mellan 1995 och 2008 inte varit jämnt
fördelad mellan relativt högpresterande respektive lågpresterande elever. Det
finns ett tydligt mönster som visar att försämringen i resultat varit större för de
lägre presterande eleverna jämfört med de högre presterande eleverna, även om
samtliga grupper uppvisar en nedgång. T.ex. så hade de högpresterande eleverna
(den 95.e percentilen) 1995, ett resultat på 628 poäng medan motsvarande re
sultat år 2008 var 573 poäng, dvs. en nedgång med 55 poäng. Men nedgången
16

17

De 16 länder som deltog 1995 var Australien, Cypern, Danmark, Grekland, Frankrike, Italien, Kanada,
Litauen, Ryssland, Schweiz, Slovenien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, USA samt Österrike.
Stapeln för 2008 är identisk med Sveriges stapel i figur 3.1, med skillnaden att den är ställd på högkant
samt att osäkerhetsintervallet runt medelvärdet inte finns med.
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2008

Förändring i matematikresultat uppdelat efter percentilvärden
1995–2008, Sverige.
Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

för de lägst presterande eleverna (den 5:e percentilen) har varit ännu mer dra
matisk, en mer än dubbelt så stor nedgång, 124 poäng, från 362 till 238 poäng.
En konsekvens av detta är att resultatskillnaderna mellan högpresterande respek
tive lågpresterande elever har ökat sedan 1995, enligt denna undersökning.
Om förändringen i percentilvärden sedan 1995 jämförs med endast de elever
2008 som läste eller hade avslutat Matematik E vid provtillfället fås inte oväntat
ett annorlunda mönster. Nedgången för den 95:e percentilen (de högpresteran
de eleverna) är då 51 poäng, dvs ungefär lika mycket som för 95:e percentilen
för hela gruppen. Nedgången för den 5.e percentilen är dock endast 61 poäng,
en avsevärt mindre nedgång jämfört med 5:e percentilen för hela gruppen och
mer i linje med nedgången för de högpresterande eleverna. En förklaring är
antagligen att elever som är lågpresterande i matematik sällan väljer att studera
Matematik E när den inte är obligatorisk. Resultatskillnaderna mellan elever har
fortfarande ökat men döljs av hur de väljer kurser. De som väljer att läsa vidare
på Matematik E-kursen utgör således en mer homogen grupp. Ytterligare mått
på hur matematikresultaten varierar inom länder ges i nästa avsnitt.
3.3

Variation i matematikresultat – kunskapsnivåer och spridning

Att jämföra genomsnittsresultat för varje land ger en mycket förenklad bild av
hur kunskapsnivån i ett land ser ut. Inom varje land finns stora variationer i
elevernas resultat vilket döljs av genomsnittspoängen. För att få en bättre bild av
hur mycket resultaten varierar har andelen elever som uppnår olika resultatni
våer på provet, så kallade kunskapsnivåer, tagits fram. I TIMSS Advanced 2008
har tre olika kunskapsnivåer definierats, medelgod, hög och avancerad. Det ska
betonas att dessa kunskapsnivåer inte är definierade utifrån de svenska kurspla
nerna utan helt och hållet är framtagna av de internationella experter som arbe
tar med TIMSS Advanced i samarbete med representanter för länderna.
Då de olika kunskapsnivåerna är kopplade till olika uppgifter med ökande
svårighetsgrad kan elevernas kunskaper och färdigheter beskrivas i ord utifrån
vad uppgifterna inom respektive kunskapsnivå och ämnesområde kräver av elev
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FAKTARUTA

TIMSS Advanced kunskapsnivåer i matematik
Medelgod nivå (minst 475 poäng): Elever på medelgod nivå kan bl.a. utföra
grundläggande algebraiska operationer, däribland lösa ekvationer och olikheter
samt förenkla rationella uttryck. De kan derivera enkla rationella, exponentiella
och trigonometriska funktioner. De förstår också sambandet mellan en funktions
graf och dess derivata. De kan vidare utnyttja sina kunskaper om geometriska
figurer och koordinatsystemet för att lösa problem.
Hög nivå (minst 550 poäng): Elever på hög nivå kan bl.a. lösa algebraiska problem som kräver tolkning och analys av information relaterad till funktioner och
dess grafer. De kan även lösa kvadratiska olikheter och jämföra matematiska
modeller. De kan också analysera en funktions egenskaper utifrån första respektive andraderivatans tecken. De kan också identifiera en rät linjes ekvation samt
ekvationen för en cirkel i ett koordinatsystem. De kan även beräkna summor och
differenser av vektorer.
Avancerad nivå (minst 625 poäng): Elever på avancerad nivå kan hantera problem uttryckta i ord och som involverar permutationer och geometriska serier.
De förstår integraler och integrering och kan integrera exponentiella funktioner
samt förstå sambandet mellan en integral och arean under en graf. De kan också
bestämma lokala max, min samt inflektionspunkter utifrån första respektive andraderivatan. De kan även använda relationer mellan trigonometriska uttryck för
att lösa icke rutinmässiga problem samt visa att de förstår begreppen period och
amplitud hos trigonometriska funktioner.

erna i form av kunskaper och kognitiv förmåga. I faktarutan beskrivs vad som
krävs för att uppnå respektive kunskapsnivå.
I figur 3.5 visas andelen elever i respektive land som uppnår de olika kun
skapsnivåerna. Förutom de tre kunskapsnivåerna som beskrivs i faktarutan
anges även andelen elever som inte når upp till den medelgoda nivån, dvs. elever
som inte når upp till 475 poäng. I figuren har länderna rangordnats efter ande
len elever som uppnår minst den medelgoda kunskapsnivån. I motsats till figur
3.1, där staplarnas bredd representerade spridning, är staplarna här lika långa för
alla länder då de alla motsvarar 100 procentenheter.

Nederländerna
Libanon
Iran

11

18

27

44

Italien

59

27

11

3

Slovenien

59

27

12

2

Norge

100%

Figur 3.5

50%

7

21

71
87

9

475–550 p
(medelgod nivå)
under 475 p
(under medelgod nivå)

1
2

11

20

67

Sverige
Filippinerna

8

26

65

Armenien

625– p
(avancerad nivå)
550–625 p
(hög nivå)

24

31

28

17

9

38

41

12

Ryssland

6

46

43

5

1

3 1

0%

50%

100%

Resultat i matematik uppdelat på kunskapsnivåer, samtliga länder.
Siffrorna anger andelen elever i procent på respektive kunskapsnivå.
Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.
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Av figuren framgår att fem procent av alla elever i Nederländerna inte når upp
till den medelgoda nivån medan motsvarande andel för Sverige är hela 71 pro
cent. Intressant att notera är också att andelen elever i Ryssland som inte når
upp till den medelgoda nivån är 17 procent vilket innebär att även om ett land
har den högsta medelpoängen (vilket Ryssland har) så innebär det inte nödvän
digtvis att landet ifråga också har den lägsta andelen elever som inte uppnår den
medelgoda kunskapsnivån. Däremot visar figuren att Ryssland, med 24 procent,
har den klart största andelen elever som uppnår den avancerade kunskapsnivån.
Detta kan tolkas som att skillnaderna i kunskapsresultat mellan elever i Ryssland
är större än i Nederländerna då Ryssland uppvisar både en större andel högpres
terande respektive lågpresterande elever. I Sverige uppnår endast en procent av
eleverna den avancerade kunskapsnivån och sju procent den höga nivån.
Kunskapsnivåer efter matematikkurs
På samma sätt som i avsnitt 3.1 kan Sveriges resultat delas upp och presenteras
efter vilka matematikkurser eleverna läste eller hade avslutat vid provtillfället.
Dessa visas i figur 3.6.

625– p
(avancerad nivå)
550–625 p
(hög nivå)
475–550 p
(medelgod nivå)

Bara MaD
MaD + MaE

100%

Figur 3.6

10

33

47

50%

1
29

60

MaD + MaE
+ ytterligare
Ma-kurs

under 475 p
(under medelgod nivå)

7

92

0%

1
16

4

50%

100%

Resultat i matematik uppdelat på kunskapsnivåer och efter matematikkurs, Sverige.
Siffrorna anger andelen elever på respektive kunskapsnivå.
Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

Inte helt oväntat visar figuren att andelen elever som inte når upp till den
medelgoda kunskapsnivån enligt TIMSS Advanced, är betydligt större bland de
elever som endast läst till och med Matematik D och minst bland de elever som
läst ytterligare en matematikkurs utöver Matematik E. Men samtidigt konstate
ras att även för den grupp elever som läst mest matematik är andelen som inte
når upp till den medelgoda nivån nästan 50 procent och att endast fyra procent
når upp till den avancerade kunskapsnivån.
Förändring i kunskapsnivåer för Sverige
För att få ytterligare perspektiv på hur stor den svenska resultatnedgången i ma
tematik har varit mellan 1995 och 2008, enligt TIMSS Advanced, visas i figur
3.7 förändringen i andelen elever som presterar på de olika kunskapsnivåerna
för Sverige.
Av figur 3.7 framgår att andelen elever som inte uppnår den medelgoda kun
skapsnivån, i stort sett har fördubblats sedan 1995, från 36 till 71 procent. Sam
tidigt har andelen elever som uppnår den avancerade kunskapsnivån sjunkit från
sex procent 1995 till endast en procent 2008. Utvecklingen i figur 3.7 kan också
tolkas som att variationen/spridningen i elevresultat har ökat då en större andel
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1995

36

2008

34

71

100%

50%

21

24
7

625– p
(avancerad nivå)

6

550–625 p
(hög nivå)

1

0%

50%

100%

475–550 p
(medelgod nivå)
under 475 p
(under medelgod nivå)

Figur 3.7

Resultat i matematik uppdelat på kunskapsnivåer, 1995–2008, Sverige.
Siffrorna anger andelen elever på respektive kunskapsnivå.
Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

elever har hamnat under den lägst beskrivna kunskapsnivån jämfört med hur stor
andel som försvunnit från den avancerade kunskapsnivån sedan 1995.
För att ytterligare bekräfta om skillnaderna i matematikresultat har ökat se
dan 1995 kan även standardavvikelsen i resultat studeras. Standardavvikelsen
är ett samlat mått på spridning där ett högre tal innebär en större spridning i
elevresultat. Enligt detta mått har spridningen i matematikresultat mellan elever
ökat från 82 poäng 1995 till 103 poäng 2008. Som en jämförelse kan nämnas
att motsvarande spridningsmått i Norge var 87 poäng 2008.18
Samtidigt skall sägas att den senaste TIMSS-undersökningen i matematik för
grundskolan, TIMSS 2007, åk 8, inte visade på någon ökad spridning i elevre
sultat. Mellan 1995 och 2003 var det snarare de mer högpresterande eleverna i
grundskolan som uppvisade störst nedgång i resultat medan nedgången mellan
2003 och 2007 var mer jämnt fördelad.
3.4

Resultat i matematik utifrån innehållsliga
områden och kognitiva förmågor

Resultaten i matematik kan även redovisas utifrån innehållsliga områden och
kognitiva förmågor. Som nämndes i inledningskapitlet mäts elevers prestationer
i TIMSS Advanced i de tre innehållsliga områdena Algebra, Differential- och integralkalkyl samt Geometri. Genom att klassificera uppgifterna i provet efter dessa
tre områden kan lösningsproportioner för varje delområde tas fram, se figur 3.8.
Av figuren framgår att lösningsproportionen för Sverige inom varje inne
hållsligt område ligger under det internationella genomsnittet med ungefär
lika många procentenheter. Detta indikerar att svenska elever, jämfört med det
internationella genomsnittet av övriga länder i undersökningen, inte uppvisar
några relativa styrkor eller svagheter inom något område, utan ligger på en gan
ska jämn låg nivå.
Uppgifterna i provet har även klassificerats efter vilken typ av tankeprocesser
som krävs för att lösa en viss uppgift, så kallade kognitiva förmågor, vilka be
skrivs i kapitel 1. I den högra delen av figur 3.8 visas lösningsfrekvenser utifrån
de tre kognitiva förmågorna; Kunna, Tillämpa samt Resonera. Observera att
denna indelning utgår från samma uppgifter i matematikprovet, dvs. en uppgift
kan t.ex. klassificeras som en algebrauppgift och samtidigt klassificeras som att
kräva den kognitiva förmågan tillämpa.
18

Då Norge inte deltog i matematikdelen av TIMSS 1995 går inte jämförelser över tid att göra för Norge
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Sverige

Lösningsproportion, %
Totalt

50

Innehållsliga ämnesområden

Kognitiva förmågor
44

42

41

40

40

Internationellt genomsnitt

40

37
32

31

30

36
32

32

34

28

28

20
10
0
Samtliga
uppgifter

Figur 3.8

Algebra

DifferentialGeometri
& integralkalkyl

Kunna

Tillämpa

Resonera

Resultat i matematik uppdelat efter innehållsliga områden och kognitiva förmågor.
Siffrorna anger lösningsproportioner, dvs. andelen korrekta svar på uppgifterna.
Källa: Tabell 2.7 i TIMSS Advanced internationella rapport.

Av figuren framgår att lösningsfrekvenserna för svenska elever även efter denna
indelning ligger konsekvent under det internationella genomsnittet inom varje
kognitiv förmåga. Det går dock att urskilja en något annorlunda profil för Sverige
jämfört med det internationella genomsnittet. Svenska elever framstår som rela
tivt svagare inom förmågan kunna men relativt starkare inom förmågan resonera.
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4

4.1

Matematiklärare och
matematiklektioner
Lärare – erfarenhet, fortbildning, trivsel mm

Den vanligast förekommande matematikläraren är man,
över 50 år och har lång erfarenhet av undervisning
De flesta svenska lärare som undervisar avancerad matematik är män (81 pro
cent). Mer än hälften av dem är över 50 år (58 procent) och har i genomsnitt
undervisat 22 år varav 9 år inom avancerad matematik. Merparten av lärarna
är äldre än 50 år i de flesta länder med undantag för Filippinerna, Iran och
Slovenien där merparten är i åldern 30–39 år. De flesta svenska lärare har uni
versitetsutbildning och merparten har matematik som huvudområde (86 pro
cent) men många har både matematik och fysik som huvudområde. Här finns
skillnader mellan länderna då det i Norge och Sverige är betydligt fler lärare som
har både matematik och fysik som huvudområde. I övriga länder har lärarna i
allmänhet enbart matematik som sitt huvudämne i sin examen. De allra flesta
svenska lärare tänker fortsätta undervisa avancerad matematik så länge det är
möjligt (67 procent) vilket är i likhet med övriga länder.
Deltagande i fortbildning inom matematik och samarbete med kollegor
En fjärdedel av de svenska matematiklärarna är medlemmar i en matematik
lärarförening vilket är något färre än det internationella genomsnittet på 38 pro
cent. Utav dessa är det 12 procent som regelbundet deltar i föreningens aktivite
ter. Det kan t ex vara att delta i en workshop eller konferens, hålla ett anförande
vid en konferens, publicera en artikel, delta i ett nyskapande projekt angående
kursplan och undervisning eller utväxla information på nätet om hur man kan
undervisa i fysik. De fortbildningsaktiviteter som de främst deltar i rör matema
tikens ämnesinnehåll (51 procent av eleverna har lärare som deltagit kring det),
pedagogik/metodik (32 procent) och bedömning av kunskaper (52 procent).
Samarbete mellan lärare sker vanligast två till tre gånger i månaden enligt tre
av fyra tillfrågade lärare. Åtta procent samarbetar vanligtvis en gång per vecka
medan 17 procent uppger att de inte har något samarbete alls med sina kolleger.
När det gäller möjligheter för vidareutbildning för lärarna så uppger 22 pro
cent av lärarna att det finns stort/mycket stort stöd på skolan för vidareutbild
ning inom yrket. Detta skiljer sig något från rektorernas uppfattning där fyra av
tio anser att stödet till lärarna för vidareutbildning inom yrket är stort/mycket
stort. Flertalet av rektorerna i de andra länderna, bl a Norge, skattar stödet för
vidareutbildning ännu högre (63 procent).
Lärares trivsel
När det gäller lärarnas trivsel så skiljer det något mellan vad lärarna själva upp
ger och vad rektorerna uppskattar. Rektorerna uppskattar att nio av tio lärare
är nöjda eller mycket nöjda och tillfredställda med sitt arbete. Enligt lärarna
själva är sju av tio är nöjda eller mycket nöjda. Det skiljer sig också åt när det
gäller mäns och kvinnors trivsel. Kvinnliga lärare tenderar att vara mer nöjda än
manliga – drygt 81 procent av kvinnorna är nöjda eller mycket nöjda med sin
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arbetstillfredsställelse jämfört med närmare 70 procent för männen. Det förefal
ler rimligt att anta att lärarna själva, bättre än rektorerna kan bedöma sin trivsel,
men begreppet trivsel är naturligtvis svårtolkat.
4.2

Matematiklektionerna – förväntningar, innehåll, tid, läxor mm

Lärare och rektorers förväntningar på eleverna
Både lärare och rektorers förväntningar på elevernas kunskapsutveckling är höga
eller mycket höga enligt rektorerna (74 respektive 72 procent uppger detta). Det
internationella genomsnittet varierar något beroende på om det är rektorer eller
lärare som besvarat frågan, t ex uppger rektorerna att 65 procent av lärarna har
höga eller mycket höga förväntningar på elevernas kunskapsutveckling medan
färre lärare uppger att det har så höga förväntningar (54 procent).
Materialtillgång och användning
Eleverna har sin egen lärobok i matematik och de flesta lärarna uppger att de
använder läroböcker i undervisningen.
Eleverna använder sig av miniräknare varje/nästan varje lektion (91 procent)
och grafisk miniräknare är den vanligaste. När det gäller användningen av mini
räknare skiljer det sig markant mellan de olika länderna. Sverige, Norge och Ne
derländerna har flest elever som använder sig av miniräknare varje lektion eller
på nästan alla lektioner medan det i Iran endast är fem procent av eleverna som
använder miniräknare jämt eller nästan jämt. Eleverna har fått använda sig av
miniräknare på matematikprovet för att efterlikna deras vanliga provsituation så
mycket som möjligt. Datorer används däremot sällan på matematiklektionerna i
något av de deltagande länderna.
Undervisning – lektionstid, förberedelsetid, moment, läxor
Lärarna känner sig väl förberedda för att undervisa
i de olika ämnesmomenten inom matematiken
De flesta svenska lärare uppger att de känner sig väl förberedda att undervisa i
de flesta av kursmomenten inom de tre ämnesområdena. I tabell 4.1 visas den
övergripande nivån för samtliga länder medan det i tabell 4.2 redovisas i detalj
de moment som ingår i respektive ämnesområde, och endast i Sverige.
Det som avviker något och som de svenska lärarna känner sig mindre förbe
redda att undervisa i när det gäller Algebra är serier och problem som inbegriper
permutationer, kombinationer och sannolikhet. Det är inte speciellt anmärk
ningsvärt då dessa moment helt saknas i de svenska kursplanerna för matematik
A–E. Man kan notera att svenska lärare anser sig väl förberedda i relation till
andra länders lärare när det gäller att undervisa i Differential- och integralkalkyl,
med visst undantag för gränsvärden. I Geometri däremot finns flera moment
som lärarna i Sverige känner sig mindre förberedda för att undervisa i. Dessa
moment är egenskaper hos geometriska figurer, egenskaper hos cirklar i ett orto
gonalt koordinatsystem och egenskaper hos vektorer, addition och subtraktion
av vektorer. Även detta saknas i de svenska kursplanerna för Matematik A–E så
det är inte heller särskilt anmärkningsvärt att svenska matematiklärare känner
sig mindre förberedda i dessa moment. Manliga lärare känner sig mer förbe
redda än kvinnliga lärare i de moment inom geometrin som nämns ovan (67
procent av männen jämfört med 37 procent av kvinnorna).
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Tabell 4.1

Andelen lärare som känner sig ”väl förberedda” i de olika
innehållsområdena.
Anges i genomsnitt och i andelar.

Algebra

Differential- och
integralkalkyl

Geometri

Totalt alla
områden

Armenien

76

66

89

76

Filippinerna

76

51

67

65

Iran

83

95

84

87

Italien

58

77

71

69

Libanon

95

92

97

95

Nederländerna

84

92

83

86

Norge

87

99

94

93

Ryssland

-

-

-

-

Slovenien

86

79

86

84

Sverige

77

90

77

81

Internationellt genomsnitt

80

82

83

82

Land

Källa: Tabell 1.16 i TIMSS Advanced 2008 internationella rapport.

Tabell 4.2

Andelen lärare som känner sig ”väl förberedda” i de olika kursmomenten,
i Sverige.
Det internationella genomsnittet anges inom parentesen.

Ämne

Kursmoment

Väl
förberedd

Algebra

Komplexa tal

80 (68)

Serier

65 (78)

Problem som inbegriper permutationer, kombinationer och sannolikhet

44 (62)

Ekvationer och motsvarande olikheter

96 (95)

Alternativa beskrivningar av funktioner

85 (87)

Differential- och
integralkalkyl

Geometri

Funktionsvärden

92 (92)

Algebra totalt

77 (80)

Gränsvärden

69 (84)

Derivering av funktioner

97 (92)

Derivator

93 (69)

Första och andra derivatan

98 (85)

Integrering av funktioner

95 (81)

Differential- och integralkalkyl totalt

90 (82)

Egenskaper hos geometriska figurer

63 (67)

Lutningar

95 (89)

Ekvationer och egenskaper hos cirklar i ett ortogonalt koordinatsystem

61 (84)

Trigonometriska egenskaper hos trianglar

97 (94)

Egenskaper hos vektorer, addition och subtraktion av vektorer

67 (81)

Geometri totalt

77 (83)

Totalt alla områden

81 (82)

Källa: Tabell 1.17 i TIMSS Advanced 2008 internationella rapport.

När det gäller undervisning i sannolikheter känner sig 49 procent av männen
väl förberedda jämfört med 24 procent av kvinnorna.
Förberedelsetid
I genomsnitt lägger de svenska matematiklärarna i undersökningen ca 2 timmar
och 25 minuter per vecka på att förbereda matematiklektionerna i avancerad
matematik. Det är betydligt mindre än det internationella genomsnittet där
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man lägger 3 timmar och 46 minuter. Endast i Nederländerna lägger lärarna
mindre tid på förberedelser.
Undervisningstid
Lärarna i Sverige undervisar i genomsnitt TIMSS-eleverna i avancerad mate
matik 3 timmar och 50 minuter per vecka enligt dem själva vilket är nästan en
timme mindre än det internationella genomsnittet men dubbelt så mycket som
eleverna anger. En orsak till de olika svaren skulle kunna vara att vissa elever
inte har matematik längre då de läst färdigt Matematik D och inte fortsatt med
Matematik E.
Tabell 4.3

Lektionstid per vecka i matematik.
Anges i genomsnitt och i minuter.

Land

Minuter i genomsnitt
enligt eleverna

Minuter i genomsnitt
enligt lärarna

Armenien

11

279

Filippinerna

339

310

Iran

393

297

Italien

226

218

Libanon

520

519

Nederländerna

239

227

Norge

231

224

Ryssland

439

349

Slovenien

224

227

Sverige

132

234

Internationellt genomsnitt

275

288

Källa: Skolverkets egna beräkningar enligt TIMSS Advanced 2008 data.

Lärarna uppger att de i slutet av läsåret ägnat mest tid till differential- och in
tegralkalkyl följt av geometri och minst tid till algebra vilket är detsamma som
lärare i Iran, Libanon och Norge uppgett. I Armenien däremot ägnas mest tid
åt just algebra, se tabell 4.4. Se också avsnitt 2.3 för en redovisning av undervis
ningstiden enligt styrdokumenten.
Tabell 4.4

Tid som lärarna uppskattar att de lagt på olika
matematiska moment i slutet av läsåret.
Tiden anges i genomsnitt och i andelar. Raderna summeras till 100 procent.

Algebra

Differential- och
integralkalkyl

Geometri

Andra innehållsliga områden

Armenien

37

20

33

10

Filippinerna

30

37

27

6

Iran

20

41

24

14

Italien

17

62

13

8

Libanon

21

35

28

15

Nederländerna

31

34

28

7

Norge

23

31

28

17

Ryssland

32

27

32

9

Slovenien

36

43

9

12

Sverige

24

42

32

2

Internationellt genomsnitt

27

37

25

10

Land

Källa: Tabell 1.11 i TIMSS Advanced 2008 internationella rapport.
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Aktiviteter på lektionen
Som framgår av tabell 4.5 ägnas den största delen av tiden på lektionerna åt att
eleverna får arbeta själva eller tillsammans med andra elever med problemlös
ning (41 procent, vilket är över det internationella genomsnittet) följt av att
läraren lär ut nytt ämnesinnehåll till hela klassen (26 procent). Genomgång av
läxor sker i betydligt lägre grad i Sverige än internationellt och även till prov och
förhör används mindre tid.
Tabell 4.5

Andelen tid fördelad på olika aktiviteter under lektionstiden
under en typisk vecka enligt lärarna.
Andel
av tiden

Aktiviteter på matematiklektionerna

Internat.
genomsnitt

Undervisning i ett nytt ämnesområde för hela klassen

26

28

Eleverna arbetar själva eller tillsammans med andra med problemlösning

41

27

Genomgång och sammanfattning för hela klassen av vad som gåtts igenom

10

10

Går igenom läxor

5

9

Repetition och förtydliganden av innehåll/metoder för hela klassen

9

9

Prov eller förhör

6

11

Aktiviteter som inte gäller lektionens innehåll/syfte (t ex hålla ordning)

2

3

Annat

1

3

Totalt

100

100

Källa: Tabell 5.16 i TIMSS Advanced 2008 internationella rapport.

Enligt lärarna löser eleverna liknande problem som finns i läromedlen, använder
olika matematiska termer för att beskriva samband samt diskuterar olika pro
blemlösningsstrategier på nästan varje eller varje lektion, se tabell 4.6.
Tabell 4.6

Lektionsinnehåll.
Anges i andel och i parentesen visas det internationella genomsnittet.

Moment
Memorerar formler och beräkningsprocedurer

Varje eller nästan
varje lektion

Aldrig

6 (23)

31 (17)
2 (2)

Löser problem som liknar exemplen i läroboken

46 (52)

Använder matematiska uttryck för att beskriva samband

39 (42)

– (2)

Diskuterar strategier för problemlösning

29 (44)

– (2)

Bestämmer egna procedurer för att lösa komplexa problem

22 (25)

1 (3)

Argumenterar för sina resonemang

20 (38)

5 (2)

Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

Man kan notera att svenska elever förutom när det gäller att memorera formler
och beräkningsprocedurer ligger lågt när det gäller ”Diskuterar strategier för
problemlösning” och ”Argumenterar för sina resonemang”, vilka båda kan ses
som kommunikativa språkliga aktiviteter.
Läxor och prov
Drygt sex av tio lärare uppger att de ger sina elever läxor och det är betydligt färre
än i de övriga länderna (det internationella genomsnittet är 93 procent). Men hur
ofta lärarna ger sina elever läxor varierar då vissa länder ger sina elever läxor näs
tan varje lektion och andra mer sällan. Den beräknade tiden för läxorna som de
svenska lärarna ger sina elever uppgår vanligast till max 60 minuter och läxorna
handlar främst om att eleverna ska arbeta med uppgifter eller frågor och ibland
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om att läsa i läroboken. Däremot ges nästan aldrig läxor som innebär att eleverna
ska analysera och redovisa data, vilket är vanligare i Armenien, Iran och Libanon.
Sverige är det land där eleverna ägnar minst tid till läxor. De svenska eleverna
ägnar i genomsnitt 1 timme och 10 minuter per vecka till läxor i matematik
enligt elevenkäten och det är nästan alltid läxor som består av att man ska lösa
olika typer av problem och ibland av att läsa i läroboken och att memorera
formler och procedurer vilket överensstämmer med vad lärarna anger. Mellan de
olika länderna varierar tiden man ägnar till läxor från en timme och 10 minuter
till som mest sex timmar per vecka i Ryssland. Jämfört med 1995 har den tid de
svenska eleverna uppger att de ägnar åt matematikläxor per vecka mer än halve
rats.
Ungefär varannan månad får eleverna prov och vanligtvis innehåller de upp
gifter som inbegriper tillämpningar av matematiska procedurer och uppgifter
som kräver förklaringar och motiveringar och ibland, men i mindre omfattning,
frågor avseende memorerande av fakta och procedurer som klassen gått igenom
tidigare. Det är främst utifrån lärartillverkade prov, nationella prov eller prov
som finns i läroböckerna som lärarna utvärderar sina elevers utveckling.
Faktorer som kan begränsa undervisningen
Lärarna har fått uppskatta om och i vilken grad vissa faktorer påverkar och be
gränsar deras undervisning, se tabell 4.7. Det som de anser begränsar dem något
eller till och med mycket i deras undervisning är främst att elever har olika stu
dieförmåga och att de är ointresserade. När det gäller resurserna är det väldigt
lite som begränsar lärarnas undervisning enligt dem själva, men det som flera
(närmare fyra av tio lärare) uppgett är en begränsning är stort antal elever per
lärare.
I de övriga länderna är det också elever med olika studieförmåga och ointres
serade elever som är de faktorer lärarna anser begränsar deras undervisning mest
men i en mindre omfattning än i Sverige. Däremot är det vanligare i de övriga
länderna att bristen på olika resurser, framförallt materiella tillgångar, begränsar
lärarnas undervisning jämfört med i Sverige.

Tabell 4.7

Faktorer som lärarna anser begränsar undervisningen.
Anges i andelar. Det internationella genomsnittet anges inom parentes.

Orsaker
Eleverna

28 (34)

Eleverna med mycket olika bakgrund

14 (25)

86 (75)

8 (16)

82 (84)

Ointresserade elever

40 (55)

60 (45)

Störande elever

13 (33)

87 (67)

1 (27)

99 (73)

Brist på datorutrustning (hårdvara)

12 (32)

88 (68)

Brist på datorutrustning (programvara)

12 (31)

88 (69)

Brist på stöd för datoranvändning

12 (31)

88 (69)

Brist på läroböcker för elevbruk

3 (20)

97 (80)

Brist på undervisningsmateriel för elevbruk

3 (24)

97 (76)

Brist på utrustning för lärardemonstrationer och andra övn.

7 (27)

93 (73)

Brist på utrustning/bristfälliga lokaler

3 (25)

97 (75)

37 (35)

63 (65)

Brist på grafiska miniräknare

Stort antal elever per lärare
Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.
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Lite/inte alls

72 (66)

Elever med särskilda behov

Resurser

Mycket/något

Elever med olika studieförmåga

4.3

Elevernas inställning/attityd till matematik

Bra lärare och undervisning är främsta skälet till att eleverna
väljer att läsa avancerad matematik och eleverna vill prestera bra
I den internationella rapporten presenteras tre index som beskriver anledningar
till varför eleverna valt att läsa avancerad matematik. Dessa är elevernas egen at
tityd till ämnet, bra lärare och undervisning samt råd från andra. Varje index är
konstruerat så att det bygger på ett flertal uppgifter i elevenkäten.19
Utifrån dessa index så är det bra lärare och undervisning som är det viktigaste
skälet till att svenska elever väljer att studera avancerad matematik. 73 procent
av eleverna uppgav att bra lärare och undervisning var ett viktigt eller väldigt
viktigt skäl till varför de valde att läsa det vilket är i likhet med det internatio
nella genomsnittet som är 78 procent. Samtidigt uppgav 59 procent att de hade
en positiv syn på matematik då de tycker om att lösa matematiska problem,
vanligtvis har ganska lätt för matematik och finner det intressant. Däremot är
det inte alls så viktigt för eleverna att de får råd av andra till att läsa matema
tik, enbart 13 procent uppgav att det var viktigt. I de övriga länderna är det
fler elever som har en positiv syn på matematik (73 procent) och även fler som
tycker att råd från andra är viktigt (30 procent).
Enligt både rektorerna och lärarna vill drygt sju av tio elever göra bra eller
mycket bra ifrån sig i skolan vilket är mer än det internationella genomsnittet
där (rektorerna uppger att 60 procent vill göra bra ifrån sig medan lärarna upp
ger att 40 procent vill göra bra ifrån sig).
Fritiden ägnas till datorer och vänner
Svenska elever spenderar den mesta tiden av sin fritid till att använda datorer
och tillbringa tiden med sina vänner. Läxor ägnas det mindre tid åt. 53 procent
lägger mindre än en timme på läxor eller annat hemarbete per dag, i de flesta
andra länderna lägger eleverna ner mer tid på detta.
Föräldrar är mer engagerade i elevens
kunskapsutveckling än i andra skolaktiviteter
Enligt de svenska lärarna så engagerar sig närmare hälften av föräldrarna medel
måttigt för elevernas kunskapsutveckling, bland 35 procent av föräldrarna är
engagemanget stort eller mycket stort vilket är mer än det internationella ge
nomsnittet som är 29 procent. 17 procent av föräldrarna uppges engagera sig
lite eller väldigt lite i elevernas kunskapsutveckling. Däremot uppger både rek
tor och lärare att föräldrarnas engagemang i skolans aktiviteter är låg och lägre
än det internationella genomsnittet.
Nästan alla elever vill fortsätta studera
efter gymnasiet men inte på en gång
Nästan alla elever har för avsikt att studera vidare men bara fyra av tio vill göra
det direkt efter gymnasiestudierna. Detta skiljer sig markant från det internatio
nella genomsnittet där närmare nio av tio elever har för avsikt att studera vidare
direkt efter gymnasiestudierna med undantag från Italien och Norge där tre av
fyra avser att läsa vidare direkt. Detta i kombination med att Sverige har bland
19

Indexet är sammanställt av flera frågor, se tabeller 4.11-4.13 i den internationella rapporten TIMSS
Advanced 2008
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de äldsta eleverna i TIMSS Advanced 2008 är i linje med annan statistik som
visar att Sverige har hög medelålder på sina nybörjare i högskolestudier.
De flesta elever i Sverige har tänkt sig vidare studier inom områdena; teknik,
naturvetenskap och hälso- och sjukvård. Mönstret är detsamma i de andra län
derna förutom att eleverna istället för naturvetenskap hellre väljer ekonomi. Om
man däremot ser till vad män respektive kvinnor avser att studera skiljer det sig
en del. Män har för avsikt att främst studera vidare inom teknikområdet och
kvinnor inom hälso- och sjukvård.
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Fysik

5
5.1

Fysikresultat ur olika perspektiv
Ländernas genomsnittliga resultat

I figur 5.1 presenteras den genomsnittliga resultatnivån i fysik för varje enskilt
land med länderna rangordnade efter den genomsnittliga poängen. På samma
sätt som i matematik är den skala som resultaten bygger på konstruerad så att
500 poäng motsvarar det internationella genomsnittet i 1995 års undersökning.
I figuren anger det mörka segmentet i mitten av varje stapel det genomsnittli
ga resultatet för varje land, inklusive det osäkerhetsintervall som beror på att un
dersökningen bygger på ett urval av elever. Staplarnas totala längd representerar
hur mycket resultaten är spridda i respektive land. En lång stapel innebär att det
är relativt stora skillnader mellan elevers resultat medan en kort stapel innebär
att skillnaderna i resultat mellan elever i landet är relativt små.
Nederländerna är det land som presterat högst resultat i undersökningen med
i genomsnitt 582 poäng, följt av Slovenien och Norge. Svenska elever presterar
i genomsnitt 497 poäng. Av de länder som är med år 2008 presterar fyra länder,
Nederländerna, Slovenien, Norge och Ryssland, statistiskt signifikant högre resul
tat än Sverige och tre länder, Iran, Libanon och Italien, signifikant lägre resultat.
Armeniens fysikresultat skiljer sig inte signifikant ifrån Sveriges.
Liksom i matematik presterar Norge i fysik på en högre genomsnittlig nivå
jämfört med Sverige till skillnad från den senaste TIMSS-undersökningen från
grundskolan där Norge däremot presterade sämre än Sverige i fysik, både i års
kurs 4 och 8.20
Utifrån längden på ländernas staplar framgår att spridningen i elevresultat är
minst i Nederländerna och störst i Ryssland. Sveriges spridning ligger någon
stans mittemellan.
Liksom i matematik är de svenska eleverna som skrev fysikprovet bland de
äldsta med en genomsnittlig ålder av 18,8 år.
I figuren redovisas också, för varje land, målgruppens andel av årskullen,
vilket förklarades ingående i avsnitt 2.1.Eftersom elever i undersökningen inte
representerar lika stor andel av den totala årskullen i respektive länder är jämfö
relser av resultat svårtolkade, i alla fall om syftet är att resultaten skall säga något
om hur väl landets utbildningssystem fungerar. Det länder som uppvisar högst
resultat har också relativt liten täckning, i alla fall i förhållande till Sverige som
har den största täckningen av samtliga länder.
En liten andel av eleverna i urvalet, 13 procent, har även läst ytterligare fysik
kurser (Fysik Breddning) utöver Fysik B. Dessa elevers genomsnittliga resultat
på fysikprovet skiljer sig dock inte från övriga elevers. Därmed kan konstateras
att Sveriges genomsnittliga resultat i fysik inte hade blivit bättre om en snävare
definition hade tillämpats.

20
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Mullis et al. (2008).

5:e

Land

Fördelning av resultat

Percentiler av resultat
25:e
75:e

Genomsnittlig
poäng 1

95:e

95% konfidensintervall för medelvärde

Täckningsindex 2

Antal
skolår

Genomsnittlig
ålder

Nederländerna

582

▲

3,4%

12

18,1

Slovenien

535

▲

7,5%

12

18,7

Norge

534

▲

6,8%

12

18,8

Ryssland

521

▲

2,6%

10/11

17,1

Sverige

497

11,0%

12

18,8

Armenien

495

4,3%

10

17,7

Iran

460

▼

6,6%

12

18,0

Libanon

444

▼

5,9%

12

17,9

Italien

422

▼

3,8%

13

18,9

TIMSS internationellt genomsnitt (1995)

500

0
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▲		 Landets medelvärde signifikant högre än Sveriges
▼ Landets medelvärde signifikant lägre än Sveriges
1
Poängskalan är konstruerad så att genomsnittet för de 16 länder som deltog 1995 sattes till 500 poäng med en standardavvikelse på 100 poäng.
2
Täckningsindex = Målgruppens andel av årskullen.

Figur 5.1

Genomsnittliga resultat och fördelning i fysik, samtliga länder.
Källa: tabell 8.1 i TIMSS Advanced 2008 internationella rapport.

5.2

Förändring i fysikresultat 1995–2008

Liksom i matematik har även i fysik ett antal uppgifter från 1995 års undersök
ning ingått i TIMSS Advanced 2008 vilket gör det möjligt att skatta eventu
ella förändringar i resultatnivå mellan 1995 och 2008. I figur 5.2 presenteras
förändringar i resultat för Sverige och de ytterligare tre länder som deltog både
1995 och 2008.21
Av figuren framgår att Sveriges genomsnittliga resultat i fysik har sjunkit med
81 poäng jämfört med 1995. Denna nedgång är statistiskt signifikant och den
överlägset största bland de fyra länder som deltagit vid båda tillfällena. Norge
har också försämrat sina resultat medan Rysslands skattade nedgång inte är sta
tistiskt signifikant.
Sveriges resultat 1995 låg på 578 poäng vilket var signifikant över det inter
nationella genomsnittet för de länder som deltog då.22 Svenska elever presterade
dessutom bättre 1995 än elever i både Ryssland och Slovenien, något som inte
längre gäller 2008. Sverige har i fysik, liksom i matematik, tappat både i abso
luta poäng och relativt andra länder.

21

22

Läsaren bör uppmärksammas på att de resultat från 1995 som presenteras i figur 5.2 inte stämmer överens
med de resultat som går att finna i den tryckta rapporten från 1995. Orsaken är att resultaten från 1995
har skalats om för att kunna jämföras med resultaten från 2008 på ett korrekt sätt. Alla jämförelser mellan
1995 och 2008 skall därför baseras på jämförelser av de siffror som presenteras i denna rapport (eller den
internationella rapporten för 2008) och inte med orginalrapporten för 1995.
De 15 länder som deltog 1995 var Australien, Cypern, Danmark, Grekland, Frankrike, Kanada, Norge,
Ryssland, Schweiz, Slovenien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, USA samt Österrike.
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Täckningsindex 2

Fy-resultat

Förändring

Land

1995

2008

1995

2008

1995-2008

Slovenien

38,6%

7,5%

532

535

3

Ryssland

1,5%

2,6%

546

521

-24

Norge

8,4%

6,8%

581

534

-47

16,3%

11,0%

578

497

-81

Sverige

Förändring 1995–2008

-100
1

Staplar i mörkare nyans indikerar att förändringen 1995–2008 är statistiskt signifikant.

Figur 5.2

2

-80

-60

-40

-20

0

20

Täckningsindex = Målgruppens andel av årskullen.

Förändring i fysikresultat 1995–2008.
Källa: Tabell 8.5 i TIMSS Advanced 2008 internationella rapport.

En närmare analys av Sveriges resultatförändringar i fysik
Att elever som läser avancerad fysik 2008 i genomsnitt har lägre resultat än
motsvarande elevgrupp 1995 står helt klart. Men gäller detta lika mycket för
hög- respektive lågpresterande elever? I figur 5.3 visas resultat för Sverige i fysik
för olika percentiler av elever. Förenklat kan sägas att det 95:e percentilvärdet
(värdet högst upp på stapeln) är ett mått på hur de elever som har högst resultat
presterar och det 5:e percentilvärdet (värdet längst ned på stapeln) är mått på
hur de elever som har lägst resultat presterar.23
700

Poäng

687

–50

637

625
600

578
532

563

–81

497

–94

500
460

438
–122

400

95:e percentilen

–62

338

75:e percentilen
Medelvärde
25:e percentilen

5:e percentilen

300
1995

Figur 5.3

2008

Förändring i fysikresultat uppdelat efter percentilvärden 1995–2008,
Sverige.
Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

Figuren visar att resultatförändringen mellan 1995 och 2008 inte varit jämt för
delad mellan de olika percentilgrupperna. Det finns ett tydligt mönster som visar
att försämringen i resultat varit större för lågpresterande elever, även om samtliga
grupper uppvisar en tydlig nedgång. T.ex. presterade de högpresterande eleverna
(den 95.e percentilen) 1995, 687 poäng medan motsvarande percentilvärde
2008 är 637 poäng, dvs. en nedgång med 50 poäng. Men nedgången för de
lågpresterande eleverna (den 5:e percentilen) har varit ännu mer dramatisk med
23
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Se motsvarande avsnitt i kapitel 3 för en mer detaljerad förklaring av figuren.

en mer än dubbelt så stor nedgång, eller 122 poäng, från 460 till 338 poäng. En
konsekvens av detta är att resultatskillnaderna mellan relativt högpresterande och
lågpresterande elever har ökat sedan 1995, enligt denna undersökning.
5.3

Variation i fysikresultat – kunskapsnivåer och spridning

För att få en bättre bild av hur mycket resultaten varierar kan andelen elever
som uppnår olika resultatnivåer på provet, så kallade kunskapsnivåer, tas fram.
Inom fysiken i TIMSS Advanced har, på samma sätt som i matematik (se avsnitt
3.3), tre olika kunskapsnivåer definierats, medelgod, hög och avancerad nivå.
Det skall betonas att dessa kunskapsnivåer inte är definierade utifrån de svenska
kursplanerna utan är helt och hållet framtagna på internationell nivå av de ex
perter som arbetar med TIMSS Advanced 2008 i samarbete med representanter
för länderna.
Då de olika kunskapsnivåerna är kopplade till olika uppgifter med ökande
svårighetsgrad kan elevernas kunskaper och färdigheter även beskrivas i ord
utifrån vad de klarar av inom respektive ämnesområde. Se faktarutan för en be
skrivning av vad de olika kunskapsnivåerna representerar i fysik.
TIMSS Advanced kunskapsnivåer i fysik24

FAKTARUTA

Medelgod nivå (minst 475 poäng): Elever på medelgod nivå kan bl.a. applicera
de mekaniska lagarna för fallande objekt, cirkulär rörelse samt vågrörelse. De
kan tillämpa sin kunskap om värme och temperatur i olika sammanhang som
t.ex. växthuseffekten och tryckets betydelse för sambandet mellan altitud och
temperatur. Elever kan även relatera olika typer av elektromagnetisk strålning till
deras våglängd. Eleverna har också kunskap om atomkärnans sammansättning
och de kan applicera sin kunskap om fotoelektrisk effekt.
Hög nivå (minst 550 poäng): Elever på hög nivå kan applicera de mekaniska
lagarna, energiprincipen samt energiomvandlingar för att lösa problem som inbegriper vertikal cirkulär rörelse, fjäderkompression och kollisioner. De kan använda
Ohms lag och Joules lag för att lösa enkla problem och de kan identifiera egenskaper hos laddade partiklar i rörelse i elektriska och magnetiska fält. Eleverna
kan använda kunskap om den relativa storleken av en atom och dess kärna, och
lösa problem som involverar halveringstiden hos en radioaktiv isotop. De kan
också applicera kunskap om värmekapacitet och relatera olika typer av elektromagnetisk strålning till temperaturen av en värmeutstrålande kropp, samt visa
förståelse för ljudvågsfenomen.
Avancerad nivå (minst 625 poäng): Elever på avancerad nivå kan kombinera
konceptuell förståelse, resonera samt utföra beräkningar för att lösa problem.
De kan också plocka ut relevant information samt tolka och använda data från
grafer och diagram. De kan kombinera och applicera begrepp och mekaniska lagar, inklusive vridmoment i komplicerade problemsituationer. De kan applicera
Ohms lag och Joules lag på komplexa elektriska kretsar samt bestämma riktningen på krafter i magnetiska fält. De kan även bestämma riktning och storlek av
en resulterande elektrisk kraft i ett fält med laddade partiklar. Eleverna kan lösa
problem genom att använda sin kunskap om värmeöverföring. De kan jämföra
längder genom att använda linjära expansionskoefficienter.
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Innehållet i faktarutan är översatt i delar från figur 9.1 i TIMSS Advanced 2008 internationella rapport.
Innehållet i faktarutan täcker inte allt som beskrivs i den internationella rapporten utan ska ses som
exempel på kunskaper som kännetecknar elever på respektive nivå.
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Resultat i fysik uppdelat på kunskapsnivåer, samtliga länder.
Siffrorna anger andelen elever i procent på respektive kunskapsnivå.
Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

I figur 5.4 visas andelen elever i respektive land som uppnår olika kunskapsni
våer i fysik. Förutom de tre kunskapsnivåerna som beskrivs i faktarutan anges
även andelen elever som inte når upp till den medelgoda nivån, dvs. elever som
inte når upp till 475 poäng. I figur 5.4. har länderna rangordnats efter andelen
elever som uppnår minst den medelgoda kunskapsnivån. I motsats till figur 5.1,
där staplarnas bredd representerade spridning, är staplarna här lika långa för alla
länder då varje stapel motsvarar 100 procentenheter.
Av figuren framgår att två procent av alla elever i Nederländerna inte lyckas
nå upp till den medelgoda nivån medan motsvarande andel i Sverige är 39 pro
cent och för Norge 21 procent. Nederländerna har inte bara lägst andel elever
som ej når upp till den medelgoda nivån, de har dessutom störst andel elever
som når upp till den avancerade kunskapsnivån i fysik, 21 procent, att jämföra
med Sverige där endast 7 procent når upp till den avancerade kunskapsnivån. I
Norge når 11 procent av eleverna upp till den avancerade kunskapsnivån.
Förändring i kunskapsnivåer för Sverige
För att få ett annat perspektiv på försämringen av Sveriges genomsnittliga resul
tat i fysik mellan 1995 och 2008 (figur 5.2), visas i figur 5.5 motsvarande för
ändring i andelen elever som presterar på de olika kunskapsnivåerna för Sverige.
Av figur 5.5 framgår att andelen elever som ej uppnår den medelgoda kun
skapsnivån enligt TIMSS Advanced, har ökat dramatiskt sedan 1995, från 8 till
39 procent. Samtidigt har andelen elever som uppnår den avancerade kunskaps
nivån sjunkit från 25 procent 1995 till 7 procent 2008. Dessa försämringar i
resultat är således mycket stora. Bilden visar också hur resultaten i fysik varierar
mellan olika elever i Sverige. Ett annat sätt att sammanfatta variation i resultat
i ett enda mått är standardavvikelsen där ett större tal anger en större spridning
mellan elevers resultat. Standardavvikelsen i fysikresultat var 69 poäng 1995 och
92 poäng 2008, en ökning med 23 poäng, vilket bekräftar den bild av ökade
skillnader mellan elever som percentilanalysen gett en indikation på. Precis som
i matematiken skulle denna ökade spridning eventuellt kunna ses som en indi
kator på att likvärdigheten har försämrats i den svenska gymnasieskolan.
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Figur 5.5

Resultat i fysik uppdelat på kunskapsnivåer, 1995–2008, Sverige.
Siffrorna anger andelen elever på respektive kunskapsnivå.
Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

Samtidigt skall nämnas att enligt den senaste TIMSS-undersökningen i grund
skolan åk 8 (TIMSS 2007), syns ingen påtaglig förändring i spridning i natur
vetenskapsresultatet, sett över hela perioden 1995–2007.
5.4

Resultat i fysik utifrån innehållsliga
områden och kognitiva förmågor

Resultaten i fysik kan även redovisas efter innehållsliga områden och kognitiva
förmågor. I TIMSS Advanced 2008 mäts elevers prestationer i fysik i de fyra
innehållsliga områdena Mekanik, Elektricitet och magnetism, Värme och temperatur samt Atom- och kärnfysik. Genom att klassificera uppgifterna i TIMSS-pro
vet efter dessa fyra områden kan lösningsfrekvenser för varje område tas fram,
vilka visas i figur 5.6.
Av figuren framgår att andelen korrekta svar för varje område ligger på unge
fär samma nivå som det internationella genomsnittet med små variationer. Uti
från denna analys går det därför inte att påstå att svenska elever är relativt starka
eller svaga inom något av områdena inom fysik.

Lösningsproportion, %
Totalt

Innehållsliga ämnesområden

Kognitiva förmågor
58

60
50

50
40

Internationellt genomsnitt

Sverige

41

42

41

42

41

56

48

43

42
36

44

38
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25

27
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0
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Figur 5.6
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Resultat i fysik uppdelat efter innehållsliga områden och kognitiva förmågor.
Siffrorna anger lösningsproportioner, dvs. andelen korrekta svar på uppgifterna.
Källa: Tabell 2.7 i TIMSS Advanced internationella rapport.
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Liksom i matematik, kan uppgifterna i fysik även klassificeras efter vilken typ av
tankeprocesser som eleverna måste använda för att lösa en viss uppgift, så kal�
lade kognitiva förmågor. I den högra delen av figuren visas lösningsfrekvenser
för uppgifterna när de klassificeras efter de tre kognitiva förmågorna, Kunna,
Tillämpa samt Resonera. Observera också att indelningen i kognitiva förmågor
utgår från samma uppgifter i fysikprovet som indelningen efter innehållsliga
områden, dvs. en uppgift kan t.ex. klassificeras som en mekanikuppgift och
samtidigt klassificeras som att kräva den kognitiva förmågan Tillämpa.
Av figuren framgår att lösningsfrekvenserna för svenska elever, även efter
denna indelning, ligger i linje med det internationella genomsnittet inom varje
förmåga och att svenska elever därmed inte uppvisar några relativa styrkor eller
svagheter i förhållande till genomsnittet av övriga deltagande länder när det gäl
ler kognitiva förmågor inom fysik.
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6.1

Fysiklärare och fysiklektioner
Lärare – erfarenhet, fortbildning, trivsel mm

Fysiklärarna är oftast män över 50 år
som har lång erfarenhet av undervisning
De lärare som undervisar i Fysik B är till större delen män (89 procent), 50 år
eller äldre (64 procent) och har i genomsnitt undervisat 24 år varav 21 år inom
fysik. Generellt ser mönstret likadant ut i de flesta länder med undantag för
Armenien och Ryssland som har fler kvinnliga lärare. Nästan alla svenska lärare
har en universitetsutbildning och merparten av dem har huvudområde inom
både fysik (97 procent) och matematik (90 procent) vilket är i likhet med Nor
ge. I de flesta andra länderna har lärarna enbart fysik som huvudområde. Sju av
tio av de svenska lärarna planerar att fortsätta undervisa så länge de kan vilket är
i likhet med övriga länder.
Förekomst av fortbildning inom fysik och samarbete med andra
Tre av tio svenska fysiklärare är medlemmar i en fysiklärarförening vilket är nå
got färre än det internationella genomsnittet på 44 procent. Utav dessa är det
17 procent som regelbundet deltar i föreningens aktiviteter. Det kan t ex vara
att delta i en workshop eller konferens, hålla ett anförande vid en konferens,
publicera en artikel, delta i ett nyskapande projekt angående kursplan och un
dervisning eller utväxla information på nätet om hur man kan undervisa i fysik.
De fortbildningsaktiviteter som de främst deltar i rör fysikens ämnesinnehåll
(63 procent av eleverna har lärare som deltagit kring det), pedagogik/metodik
(32 procent), bedömning av kunskaper (24 procent) och i integration av infor
mationsteknik inom fysiken (22 procent).
Närmare 70 procent av eleverna har lärare som samarbetar med andra lärare
2–3 gånger per månad, 23 procent varje vecka och 10 procent lärare som inte
samarbetar inte alls med andra lärare.
Drygt en av tio lärare upplever att de har stort/mycket stort stöd för vidare
utbildning inom yrket vilket är betydligt mindre än det internationella genom
snittet som är 41 procent. Rektorerna däremot skattar stödet högre, de uppgav
drygt 36 procent vilket även det är lägre än det internationella genomsnittet
som är 59 procent.
Lärares trivsel
När lärarna själva uppskattar sin arbetstillfredsställelse uppger 15 procent att
den är mycket stor, 43 procent att den är stor, 35 procent att den är medelgod.
Sverige är ett av de fyra länderna som har flest lärare som upplever arbetstill
fredsställelsen som stor eller mycket stor, de övriga tre är Iran, Libanon och
Norge. Övriga länder har under åtta procent i denna kategori. Rektorernas
uppfattning är något annorlunda då de uppskattar att 13 procent av lärarna är
mycket tillfredsställda med sin arbetssituation och att arbetstillfredsställelsen är
stor bland hela 77 procent. Slår man samman dessa andelar innebär det en bety
dande skillnad, 32 procent, då rektorer skattar att 90 procent av lärarna på deras
skola har en stor eller mycket stor arbetstillfredsställelse jämfört med de 58
procent (15 + 43) lärarna själva uppger.
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6.2

Fysiklektionerna – innehåll, tid, läxor mm

Lärares och rektorers förväntningar på eleverna
57 procent av fysiklärarna har stora eller mycket stora förväntningar på elev
ernas kunskapsutveckling i fysik vilket är något högre än det internationella
genomsnittet som ligger på 51 procent. Rektorerna däremot anger att betydligt
fler lärare har höga eller mycket höga förväntningar på elevernas studieutveck
ling – de anger att närmare åtta av tio lärare har höga eller mycket höga förvänt
ningar. Det internationella genomsnittet för vad rektorerna anger är att drygt
sex av tio lärare har höga förväntningar.
Materialtillgång och användning
I Sverige har alla elever en egen lärobok och lärarna använder sig också av läro
böcker vid undervisningen, främst till att göra övningar och lösa problem ur.
Nio av tio elever använder miniräknare minst hälften av lektionerna och gra
fiska miniräknare är vanligast. Främst är det Nederländerna, Norge och Sverige
som använder grafiska miniräknare medan de flesta övriga länderna använder
sig av enklare miniräknare. En mindre andel elever använder också symbolhan
terande miniräknare (10 procent) och det är i stort sett bara i Norge och Sverige
som elever använder sig av denna sort. Eleverna har fått använda sig av miniräk
nare på detta prov för att efterlikna deras vanliga provsituation så mycket som
möjligt.
Datorer används däremot i betydligt mindre omfattning på fysiklektionerna.
40 procent av eleverna använder datorer vid vissa lektioner medan drygt hälften
uppger att de aldrig använder datorer på lektionerna. Slovenien är det land där
eleverna oftast använder datorer på lektionerna.
Undervisning – lektionstid, förberedelsetid, moment, läxor
Lärarna känner sig väl förberedda att
undervisa i de olika ämnesmomenten inom fysiken
De flesta lärare uppger att de känner sig väl förberedda i de flesta av kursmo
menten förutom i Värme och temperatur där en något mindre andel känner sig
väl förberedda, se tabell 6.1. I tabellen visas den övergripande nivån medan det i
tabell 6.2 redovisas i detalj de moment som ingår i respektive ämnesområde.
De moment som det dock finns några lärare som säger att de inte känner sig
så väl förberedda för att undervisa är relativitet inom Mekanik, fasta kroppars
och vätskors utvidgning vid temperaturförändring, den allmänna gaslagen och
termodynamikens första huvudsats inom Värme och temperatur samt värmestrål
ning (”strålning från svart kropp”) och temperatur inom samma område. Norge
är det land där de allra flesta lärare känner sig väl förberedda i alla områden.
Att svenska fysiklärare inte känner sig lika förberedda att undervisa relativitet är
inte speciellt konstigt då detta moment är det enda som inte ingår i de svenska
kursplanerna i fysik. Inte heller den allmänna gaslagen tas upp i de svenska
kursplanerna i fysik men tas däremot upp inom kursplanerna för Kemi A vilken
är obligatorisk för de elever som deltagit i fysikprovet.
Tid till förberedelse
I genomsnitt lägger de svenska lärarna i fysik ca 2 timmar och 45 minuter per
vecka på att förbereda sina fysiklektioner för TIMSS-klassen. När det gäller för
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Tabell 6.1

Andelen lärare som känner sig ”väl förberedda” att undervisa olika områden.
Anges i genomsnitt och i andelar.

Mekanik

Elektricitet
och magnetism

Värme och
temperatur

Atom- och
kärnfysik

Totalt alla
områden

Armenien

80

82

81

68

78

Iran

81

92

91

78

86

Italien

50

49

47

22

42

Libanon

92

92

66

93

86

Nederländerna

80

83

85

87

84

Norge

94

96

90

92

93

Ryssland

-

-

-

-

-

Slovenien

77

80

78

70

76

Sverige

90

90

77

88

86

Internationellt genomsnitt

81

83

77

75

79

Land

Källa: Tabell 7.17 i TIMSS Advanced 2008 internationella rapport.

Tabell 6.2

Andelen lärare som känner sig ”väl förberedda” i de olika kursmomenten.
Det internationella genomsnittet anges inom parentesen

Innehållsområde

Kursmoment

Mekanik

Jämviktsvillkoren och rörelselagarna

96 (87)

Kinetisk och potentiell energi

97 (91)

Mekaniska vågfenomen i samband med ljud, vatten och strängar

89 (83)

Krafter, inkl friktionskraft som inverkar på en kropp i rörelse

95 (90)

Krafter som inverkar på en kropp som rör sig i en cirkulär bana

96 (85)

Elastisk och oelastisk stöt

97 (81)

Aspekter på relativitet

59 (47)

Mekanik totalt

90 (81)

Elektrostatisk attraktion eller repulsion mellan isolerade laddade partiklar – Coulombs lag

94 (89)

Elektriska kretsar – Ohms lag och Joules lag

82 (82)

Laddade partiklar i ett magnetiskt fält – Faradays och Lenz´ lagar om induktion

91 (85)

Elektricitet och
magnetism

Värme och
temperatur

Atom- och
kärnfysik

Väl förberedd

Elektromagnetisk strålning

93 (77)

Elektricitet och magnetism totalt

90 (83)

Skillnaden mellan värme och temperatur, värmeöverföring och specifik
värmekapacitet, förångning och kondensation

92 (85)

Fasta kroppars och vätskors utvidgning vid temperaturförändring,
den allmänna gaslagen, termodynamikens första huvudsats

61 (79)

Värmestrålning (”strålning från svart kropp”) och temperatur

78 (67)

Värme totalt

77 (77)

Atomens struktur

91 (82)

Avgivande och upptagande av ljus, elektronens egenskaper, den fotoelektriska effekten

91 (79)

Typer av kärnreaktioner, radioaktiva isotoper

81 (64)

Atom och kärnfysik totalt

88 (75)

Totalt alla områden

86 (79)

Källa: Tabell 7.18 i TIMSS Advanced 2008 internationella rapport.

beredelsetiden varierar den mellan länderna och det är Ryssland och Nederlän
derna som utmärker sig genom att deras lärare spenderar mest respektive minst
tid per vecka till att förbereda fysiklektionerna. I Ryssland spenderar lärarna i
genomsnitt 5 timmar och 27 minuter till förberedelser i jämförelse med Neder
ländernas dryga timme.
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Undervisningstid
I genomsnitt undervisar lärarna fysik i TIMSS-klassen 3 timmar och 15 minu
ter per vecka. Libanon utmärker sig med att ha mest lektionstid i fysik per vecka
och närmare dubbelt så mycket jämfört med Sverige. Även elever i Norge har
fler undervisningstimmar per vecka än vad elever i svenska skolor har. Se också
avsnitt 2.3 för en redovisning av undervisningstiden enligt styrdokumenten.
Tabell 6.3

Lektionstid per vecka i fysik.
Anges i genomsnitt och i minuter.

Minuter i genomsnitt
enligt eleverna

Minuter i genomsnitt
enligt lärarna

Armenien

184

184

Iran

253

231

Italien

187

182

Libanon

383

364

Nederländerna

194

173

Norge

227

231

Ryssland

271

217

Slovenien

176

175

Sverige

191

195

Internationellt genomsnitt

229

217

Land

Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

Totalt uppger lärarna att de i slutet av läsåret lagt mest tid på Mekanik följt av
Elektricitet och magnetism, Atom och kärnfysik och minst tid på Värme och temperatur, se tabell 6.4.
Tabell 6.4

Tid som fysiklärarna uppskattar att de lagt på olika moment inom fysiken i slutet av läsåret.
Tiden anges i genomsnitt och i andelar.

Land

Mekanik

Elektricitet
och magnetism

Värme och
temperatur

Atom- och
kärnfysik

Andra innehållsliga
områden

Armenien

26

29

21

18

4

Iran

42

14

10

24

10

Italien

14

65

7

12

2

Libanon

32

31

3

24

9

Nederländerna

29

22

15

25

9

Norge

38

30

6

15

10

Ryssland

16

33

12

18

22

Slovenien

21

26

16

24

13

Sverige

33

29

11

24

4

Internationellt genomsnitt

28

31

11

21

9

Källa: Tabell 7.11 i TIMSS Advanced 2008 internationella rapport.

Aktiviteter på lektionen
Den största delen av tiden på lektionerna ägnas åt att läraren lär ut nytt material
i helklass (36 procent) följt av att eleverna arbetar själva eller tillsammans med
andra för att lösa olika problem (25 procent), se tabell 6.5.
På lektionerna är det vanligast, enligt lärarna, att eleverna får förklara det de
läst eller studerat, se på när läraren utför ett experiment eller visar en undersök
ning och att själva använda sig av fysikaliska lagar och formler för att lösa rutin
problem.
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Tabell 6.5

Andelen tid fördelad på olika aktiviteter under lektionstiden
under en typisk undervisningsvecka enligt fysiklärarna.

Aktiviteter på fysiklektionerna

Andel av
tiden

Internat.
genomsnitt

Lära ut nytt material till helklass

36

34

Eleverna arbetar själva eller tillsammans med andra med att lösa problem

25

21

Går igenom och summerar vad som lärts ut till helklassen

11

9

Går igenom läxor

5

8

Lär ut och förklarar igen procedurer för helklass

9

9

Muntliga eller skriftliga prov eller förhör

6

11

Aktiviteter som inte gäller lektionens innehåll/syfte (t ex hålla ordning)

3

4

Andra aktiviteter

5

4

100

100

Totalt
Källa: Tabell 11.16 i TIMSS Advanced 2008 internationella rapport.

Tabell 6.6

Lektionsinnehåll.
Anges i andel och i parentesen visas det internationella genomsnittet.

Moment
Se när läraren visar ett försök eller en undersökning
Genomföra försök eller undersökningar

Varje eller nästan
varje lektion

Aldrig

28 (15)

1 (6)

6 (6)

2 (10)

Tillämpa fysikaliska lagar och formler för att lösa
vardagliga problem

27 (55)

3 (1)

Förklara fenomen de studerat

37 (46)

1 (5)

Ber dem söka sambandet mellan det de lärt sig i
fysiken och sina dagliga liv

19 (31)

2 (1)

Lära sig formler och procedurer utantill

– (20)

58 (29)

Läser läroboken eller annat faktamaterial

8 (28)

22 (12)

Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

Läxor och prov
Drygt sju av tio svenska lärare uppger att de ger sina elever läxor i fysik, men
hur ofta varierar. 23 procent uppger att de ger eleverna läxor varje eller näs
tan varje lektion medan övriga ger läxor mer sällan. I de andra länderna, med
undantag för Slovenien, är det betydligt vanligare att lärarna ger sina elever fy
sikläxor varje eller nästan varje lektion. I Sverige är det vanligast att lärarna ger
eleverna läxor som ska ta ca 30–60 minuter.
Läxorna handlar främst om att eleverna ska arbeta med uppgifter och frågor
samt att läsa i läroboken. Det ges sällan läxor som innebär att eleverna ska lära
sig formler och procedurer utantill, analysera och redovisa data eller att finna
en eller flera tillämpningar på det som behandlats. Detta är vanligare i de andra
länderna, bland annat Armenien, Iran, Italien, Libanon och Ryssland, om än i
lite olika omfattning beroende på moment. Det är inte heller särskilt vanligt att
lärarna ger eleverna läxor som inkluderar projektarbete i något av länderna, det
är dock vanligast i Armenien (13 procent).25
De svenska eleverna uppger att de i genomsnitt ägnar ca 1 timme per vecka
till läxor i fysik och det handlar nästan alltid om att de ska lösa olika problem
eller läsa ur läroboken, ibland kan det vara att memorera formler och procedu

25

Se tabeller 11.23 i Mullis et al. (2009).
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rer vilket också är i enighet med vad lärarna uppger i lärarenkäten.26 Tiden som
eleverna i de deltagande länderna ägnar åt läxor varierar, från 1 timme till som
mest 4 timmar och 30 minuter per vecka i Iran. Det internationella genomsnit
tet som eleverna ägnar åt fysikläxor per vecka är 2 timmar och 20 minuter.
Vanligtvis har svenska elever prov i fysik varannan månad (68 procent) i lik
het med Armenien, Nederländerna, Norge och Slovenien. En del av de övriga
länderna bland annat Libanon och Ryssland, har vanligtvis prov en gång i må
naden. Det är utifrån de vanliga proven som antingen är lärartillverkade eller
tagna från läromedel (74 procent) och utifrån prov från den nationella prov
banken i fysik (54 procent) som lärarna till största delen utvärderar sina elevers
utveckling inom ämnet.
Faktorer som kan begränsa undervisningen
De faktorer som enligt lärarna begränsar deras undervisning är främst elever med
olika studieförmåga (72 procent) följt av ointresserade elever (43 procent) vilket
är i likhet med det internationella genomsnittet även om andelen internationellt
är lägre. I Sverige är det färre lärare som uppger att deras undervisning begränsas
av olika materiella resurser jämfört med internationellt. Störande elever påverkar
inte heller svenska lärares undervisning så mycket utan bara i en liten omfattning
eller inte alls, vilket är färre än vad det är internationellt, se tabell 6.7.
Tabell 6.7

Faktorer som lärarna anser begränsar undervisningen.
Anges i andelar. Det internationella genomsnittet anges inom parentes.

Eleverna

Resurser

Orsaker

Mycket/
något

Lite/inte alls

Elever med olika studieförmåga

72 (64)

28 (36)

Elever med mycket olika bakgrund

18 (23)

82 (77)

Elever med särskilda behov

5 (22)

95 (78)

Ointresserade elever

43 (57)

57 (43)

Störande elever

18 (39)

82 (61)

Brist på grafiska miniräknare

1 (19)

99 (81)

Brist på datorutrustning (hårdvara)

18 (33)

82 (67)

Brist på datorutrustning (programvara)

17 (36)

83 (64)

Brist på stöd för datoranvändning

22 (34)

78 (66)

Brist på läroböcker för elevbruk

2 (18)

98 (82)

Brist på annan undervisningsmateriel för elevbruk

16 (28)

84 (72)

Brist på utrustning för lärardemonstrationer och andra övn.

21 (46)

79 (54)

Bristfällig utrustning/bristfälliga lokaler

25 (36)

75 (64)

Stort antal elever per lärare

31 (37)

69 (63)

Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

6.3

Elevernas inställning/attityd till fysik

Eleverna väljer att läsa fysik för att det ger dem fler
valmöjligheter och för att kunna läsa vidare inom det de vill
I den internationella rapporten presenteras tre index med anledningar till varför
eleverna valt att läsa fysik. Indexen mäter elevernas egen positiva attityd till äm
net, bra lärare och undervisning och råd från andra. Varje index är konstruerat
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Stort bortfall. Data är tillgängligt för 70–85 procent av eleverna

så att det bygger på ett flertal uppgifter i elevenkäten vilka räknats samman till
dessa index.27
Utifrån dessa tre index så är det bra lärare och undervisning som är det största
skälet för svenska elever att studera Fysik B (73 procent). 71 procent av eleverna
uppgav att bra lärare och undervisning var ett viktigt eller väldigt viktigt skäl
till varför de valde att läsa Fysik B vilket är i likhet med det internationella ge
nomsnittet som är 75 procent. Det finns länder som utmärker sig, bland annat
Armenien, Libanon och Ryssland där fler uppgav att det var viktigt eller väldigt
viktigt (90, 85 respektive 90 procent).
Samtidigt uppgav drygt hälften av eleverna att de hade en positiv syn på
Fysik B och vanligtvis gör bra ifrån sig på proven, vilket är en lägre andel än det
internationella genomsnittet på 75 procent. Däremot är det inte alls så viktigt
med råd eller vägledning av andra i Sverige (12 procent) men något viktigare in
ternationellt (22 procent). Eleverna i Armenien utmärker sig då mer än hälften,
55 procent uppger att det är viktigt.
Nio av tio svenska elever uppger att det ger dem mer valmöjligheter efter att
de avslutat sin gymnasieskola att ha läst fysik och tre av fyra elever uppger att de
behöver läsa fysik för att kunna läsa vidare inom det område de vill.
Både rektorer (76 procent) och lärare (60 procent) uppger att de flesta elever
vill göra bra eller mycket bra ifrån sig i skolan vilket är högre än det internatio
nella genomsnittet som är på 57 respektive 41 procent.
Fritiden ägnas till datorer och vänner, mindre tid ägnas till läxor
Svenska eleverna använder den största delen av sin fritid till att använda datorer
och tillbringa tiden med sina vänner men lägger mindre tid till läxor/hemarbete.
57 procent av de svenska eleverna uppger att de lägger mindre än en timme på
läxor/hemarbete per dag, i de flesta andra länder lägger eleverna ner mer tid på
detta.
85 procent av de svenska eleverna har angett att de använder datorn mycket
hemma och 82 procent att de ibland använder datorn i skolarbetet. Svenska
elever använder datorn i högre utsträckning än vad elever från andra länder gör
även om skillnaderna inte är så stora mellan de närmast geografiskt placerade
länderna. Däremot är skillnaden stor jämfört med de elever som kommer från
Armenien och Iran.
Föräldrar är mer engagerade i elevens
kunskapsutveckling än i andra skolaktiviteter
När det gäller föräldrars engagemang skiljer det sig åt gällande deras engage
mang i elevens kunskapsutveckling och deras engagemang i skolans aktiviteter.
Deras engagemang är högre (27 procent) när det gäller elevens kunskapsutveck
ling jämfört med engagemanget i skolans aktiviteter (9 procent) enligt både rek
torer och lärare. Det skiljer marginellt mellan rektorers och lärares uppfattning.
Föräldrarnas engagemang varierar mellan länderna. Det land som har föräldrar
med högt eller väldigt högt engagemang gällande elevernas kunskapsutveckling
enligt rektorerna är Slovenien (56 procent) och Iran (49 procent). I Sverige är
det höga eller väldigt höga föräldraengagemanget 27 procent vilket är i likhet
med det internationella genomsnittet som är 29 procent. Till skillnad från de
27

Indexet är sammanställt av flera frågor, se exhibit 10.12 (Mullis et al., 2009e).
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övriga deltagande länderna är Sverige det land där föräldrarna engagerar sig
minst i skolans aktiviteter.
Nästan alla elever vill fortsätta studera
efter gymnasiet men inte på en gång
Nästan alla elever (99 procent) har för avsikt att studera vidare men bara fyra av
tio vill göra det direkt efter gymnasiestudierna och det finns inga skillnader mel
lan män och kvinnor. Av de elever som tänkt studera vidare tänkte merparten
fortsätta med studier inom teknikområdet (29 procent), naturvetenskap (17
procent) och hälso- och sjukvård (16 procent) men också inom andra områden
(12 procent).28 Om man däremot ser till vilka områden män respektive kvinnor
avser att studera vidare inom skiljer det sig en del. Män har för avsikt att främst
studera vidare inom teknikområdet (36 procent), kvinnor inom hälso- och sjuk
vård (31 procent) och inom naturvetenskap (21 procent).

28
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För att veta vilka områden som ingick, se TIMSS Advanced 2008:s elevenkät

Fakta om skolan och
elevernas bakgrund

7

7.1

Fakta om skolan och elevernas
bakgrund
Skolan – organisation, ledning och styrning mm

Svenska skolor anses trygga men det finns saker som stör den bilden
Den svenska skolan är trygg i flera avseenden enligt både matematik- och fysik
lärarna. Den ligger i ett tryggt område, lärarna känner sig trygga och skolan har
säkerhetsbestämmelser som är tillfredsställande och tillämpas. Skolan har också
bra tillgång till lokaler och material så som läroböcker, miniräknare, papper och
pennor enligt rektorerna. De flesta skolor har även en egen laboratoriesal för
fysikundervisningen.
Däremot störs bilden av skolan av att det förekommer problem som rekto
rerna ser som allvarliga och som förekommer dagligen i stor omfattning, både
i matematik och fysik, se tabell 7.1. Främst är det att eleverna kommer för sent
eller skolkar. Närmare tre av tio rektorer anser att för sen ankomst är ett allvar
ligt problem och något fler, drygt fyra av tio anser att skolk är ett allvarligt pro
blem. Att elever kommer för sent och att det förekommer skolk dagligen i den
omfattningen är betydligt vanligare i Nederländerna, Norge och Sverige än i de
andra länderna och det är i Sverige det förekommer mest. De länder som inte
har problem med detta i samma utsträckning är Iran, Libanon och Ryssland.
Det är viktigt att påpeka att rektorerna enbart svarar på frågorna gällande skolan
som helhet och inte utifrån några specifika klasser vilket innebär att de klasser
som ingår i studien inte nödvändigtvis behöver ha dessa bekymmer. Däremot
finns dessa bekymmer i den skolmiljö eleverna befinner sig i.
Administrativa sysslor är rektorernas vardag
Vardagen domineras av administrativa sysslor för rektorerna i skolorna, oavsett
om det gäller matematik- eller fysikskolorna. Övriga tiden ägnas främst åt ledar
skap gällande styrdokument och personal, vilket också är bilden internationellt.

Tabell 7.1

Faktorer som påverkar skolklimatet enligt rektorerna.
Anges i andel och inom parentesen visas det internationella genomsnittet.

Matematik

Fysik

Dagligen

Andel rektorer som anser att
det är ett allvarligt problem

Dagligen

Andel rektorer som anser att
det är ett allvarligt problem

Elever kommer för sent till skolan

75 (32)

38 (18)

64 (28)

28 (20)

Skolk

53 (15)

53 (19)

46 (16)

44 (19)

17 (8)

9 (7)

25 (10)

15 (8)

1 (3)

8 (6)

- (5)

18 (8)

Vandalism

- (2)

11 (9)

1 (1)

13 (7)

Stöld

- (2)

10 (8)

- (2)

12 (8)

Hotelser eller verbala övergrepp mot annan elev

- (2)

10 (8)

3 (2)

16 (7)

- (-)

7 (8)

- (-)

10 (7)

- (2)

9 (7)

- (1)

13 (6)

- (-)

7 (7)

- (-)

9 (7)

Orsaker

Störningar i klassrummet
Fusk

Fysisk skada på annan elev
Hotelser eller verbala övergrepp mot lärare eller
annan personal
Fysisk skada på lärare eller annan personal
Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.
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På frågan om det har varit enkelt eller svårt att rekrytera lärare till undervisning
i avancerad matematik har hälften svarat att det varit lätt och merparten av de
övriga (40 procent) att de inte haft några vakanta tjänster. Även i fysik har det
funnits få vakanta tjänster (59 procent) och det har varit lätt att rekrytera. I
Sverige har det varit enklast att tillsätta vakanser medan det i vissa andra länder
varit svårare.
God kännedom om skolans måldokument
och lyckad implementering av kursplanernas mål
Drygt hälften av rektorerna uppger att både matematik- och fysiklärarnas kän
nedom om skolans måldokument är stor eller mycket stor vilket i stort sett är
detsamma som lärarna själva uppgett. Något fler, 75 procent inom matematiken
och 63 procent inom fysiken, anser också att lärarna lyckas med att realisera
kursplanernas mål. När det gäller kännedom om skolornas måldokument ligger
Sverige något under det internationella genomsnittet och på genomsnittet när
det gäller implementeringen.
7.2

Resultat i avancerad matematik och
fysik efter elevers bakgrundsförhållanden

Män har bättre resultat än kvinnor
I figur 7.1 a–b visas resultaten i matematik respektive fysik uppdelat efter kön.
Positiva skillnader i figurerna innebär att män presterar bättre än kvinnor, vilket
innebär att staplarna ligger på höger sida om den vertikala axeln.
I matematik finns det bara ett land, Libanon där det finns statistiskt signifi
kanta skillnader till kvinnornas fördel. I övriga länder med signifikanta skillna
der presterar i genomsnitt män bättre resultat än kvinnor, däribland Sverige där
skillnaden är 14 poäng till männens fördel. Jämfört med 1995 har både män
och kvinnor i Sverige försämrat sina resultat i lika stor omfattning, -88 poäng
för kvinnor och -89 poäng för män.
I fysik finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i
Sverige.29 I fem länder, däribland Norge, finns statistiskt signifikanta skillnader
till männens fördel och där är könsskillnaderna som störst i Ryssland och Iran.
Jämfört med 1995 har männen i Sverige försämrat sina fysikresultat betydligt
mer än kvinnorna, –90 poäng jämfört med –60 poäng.
I TIMSS-undersökningen för grundskolan (åk 4 och 8), 2007, fanns inga
skillnader mellan pojkar och flickor i matematik eller naturvetenskap för årskurs 8 och naturvetenskap årskurs 4 men en liten signifikant skillnad till pojkar
nas fördel i matematik årskurs 4. Det bör dock påpekas att i grundskolan gäller
resultaten samtliga pojkar och flickor i årskullen, vilket inte är fallet för de som
omfattas av denna undersökning på gymnasiet. De män och kvinnor som stu
derar avancerad matematik och fysik är inte representativa för alla kvinnor och
män i hela årskullen.
Figuren visar också att för Sverige är andelen kvinnor lägre i både matema
tik och fysik, 40 respektive 35 procent. Norge har en liknande könsfördelning
i matematik och en något mindre andel kvinnor i fysik. Generellt är andelen
29

Den uppmätta skillnaden är visserligen 9 poäng till männens fördel men skillnaden är så pass liten i
förhållande till den osäkerhet som är behäftad med att det skattade värdena bygger på urval att skillnaden
mycket väl skulle kunna bero på slumpmässigheten i urvalet.

TIMSS advanced 2008

65

Genomsnittligt
resultat i matematik
Andel
(procent)

Differens Män–Kvinnor

Förändring
1995-2008
Kv

M

Diff
M–Kv

Land

Kv

M

Kv

M

Nederländerna

23

77

549

553

Italien

34

66

454

446

Norge

38

62

434

442

8

Armenien

52

48

428

438

10

Libanon

29

71

554

541

-13

Sverige

40

60

404

418

-88*

-89*

14

Ryssland

45

55

551

569

25*

0

18

Slovenien

60

40

448

472

-21

-14

24

Iran

44

56

480

510

30

Filipinerna

63

37

337

386

49

Högre resultat för kvinnor

Högre resultat för män

4
-23

-41*

-8

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Staplar i mörkare nyans indikerar att skillnaden mellan män och kvinnor är statistiskt signifikant.
* Indikerar att förändringen i resultat mellan 1995 och 2008 är statistiskt signifikant

Figur 7.1 a Resultat i matematik efter kön samt förändring 1995–2008, samtliga länder.
Källa: Tabell 2.4, 2.6, 8.4 och 8.6 i TIMSS Advanced 2008 internationella rapport.

Genomsnittligt
resultat i fysik
Andel
(procent)

Differens Män–Kvinnor

Förändring
1995-2008

Land

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Diff
M–Kv

Slovenien

27

73

535

535

57*

-15

0

Armenien

53

47

498

492

Sverige

35

65

491

500

Libanon

29

71

451

440

-11

Nederländerna

19

81

566

586

20

Norge

29

71

517

541

Italien

40

60

407

432

25

Iran

44

56

437

478

41

Ryssland

45

55

498

540

Högre resultat för kvinnor

-6
-60*

-36*

-9

-90*

-50*

-37*

9

24

42

-20

-10

0

Staplar i mörkare nyans indikerar att skillnaden mellan män och kvinnor är statistiskt signifikant.
* Indikerar att förändringen i resultat mellan 1995 och 2008 är statistiskt signifikant

Figur 7.1 b Resultat i fysik efter kön samt förändring 1995–2008, samtliga länder.
Källa: Tabell 2.4, 2.6, 8.4 och 8.6 i TIMSS Advanced 2008 internationella rapport.
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Högre resultat för män
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män större än andelen kvinnor i de flesta länderna i både matematik och fysik,
undantagen är Slovenien och Filippinerna i matematik. Jämfört med 1995 har
andelen kvinnor i Sverige som läser avancerad matematik ökat, från 31 procent
1995 till 40 procent 2008.
I en mer detaljerad analys av könsfördelningen i matematik visar det sig att
av de elever som endast läser eller har läst till och med matematik D är kvinnor
na nästan lika många som männen (47 procent). Av dem som läser till och med
Matematik E är andelen 39 procent och av de som läser ytterligare matematik
kurser utöver Matematik E är andelen kvinnor endast 27 procent.
Fler elever med utländsk bakgrund och annat språk än 1995
Andelen elever med olika migrationsbakgrund har ökat i Sverige sedan 1995
och utgör ungefär 14–15 procent av dem som studerar avancerad matematik
och fysik. 1995 utgjorde de ungefär åtta procent av alla elever i undersökningen.
Andelen elever med migrationsbakgrund är betydligt mindre i övriga länder och
för flertalet så små att resultat inte är meningsfulla att redovisa. Följande avsnitt
fokuserar därför endast på Sveriges resultat.
Figur 7.2 visar andelen elever uppdelade efter olika migrationsbakgrund för
elever i respektive matematik- och fysikundersökningen. Med infödd menas att
eleven är född i Sverige och att minst en förälder är född i Sverige. Med född i
Sverige med utländsk bakgrund menas att eleven är född i Sverige men att båda
föräldrarna är födda utomlands. Slutligen menas med utlandsfödd att eleven är
född utomlands.30
Figurerna visar att andelarna elever födda i Sverige med utländsk bakgrund
och utlandsfödda är ungefär lika stora i matematikgruppen medan utlandsfödda
utgör en något större andel i fysikgruppen.

Infödda, 86 %

Födda i Sverige med
utländsk bakgrund, 7 %

Infödda, 85 %

Utlandsfödda, 9 %

Utlandsfödda, 7 %
Matematik

Figur 7.2

Födda i Sverige med
utländsk bakgrund, 6 %

Fysik

Andel matematik- respektive fysikelever efter utländsk bakgrund.
Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

I figur 7.3 redovisas resultaten i matematik respektive fysik för de olika migra
tionsgrupperna. Figur 7.3 visar att infödda elever i genomsnitt presterar bättre
resultat än elever med olika migrationsbakgrund, både i matematik och fysik,
med en skillnad som är något större i fysik.31 Däremot är skillnaderna mellan
elever födda i Sverige med utländsk bakgrund och utlandsfödda elever för
sumbar i både matematik och fysik. Inte heller i TIMSS 2007, grundskolan,
fanns några statistiskt signifikanta skillnader mellan elever födda i Sverige med
utländsk bakgrund och utlandsfödda elever i vare sig matematik eller natur
vetenskap.
30

31

Elever som är utlandsfödda men där båda föräldrarna är födda i Sverige har exkluderats i dessa
resultatpresentationer. Gruppen utgör en knapp procent av alla elever i urvalet
I teknisk mening kan man inte utgå från att en poäng i matematik är likvärdig med en poäng i fysik då
skalorna är framtagna och standardiserade oberoende av varandra.
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Poäng

Matematik

550

500

500

450

450
422

400

506

400

350

364

366

300

Fysik

Poäng

438

444

Födda i Sverige med
utländsk bakgrund

Utlandsfödda

350
300

Infödda

Figur 7.3

Födda i Sverige med
utländsk bakgrund

Utlandsfödda

Infödda

Resultat i matematik och fysik efter utländsk bakgrund.
Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

I grundskolan kan en del av skillnaderna mellan infödda elever och elever med
utländsk bakgrund förklaras av skillnader i elevernas socioekonomiska bak
grund, t.ex. föräldrarnas utbildningsnivå. Men för de elever som läser avancerad
matematik och fysik på gymnasiet kvarstår skillnaderna i resultatet även när
hänsyn tas till föräldrarnas utbildning.32 En trolig förklaring till detta är att
många av de elever med utländsk bakgrund som väljer att läsa avancerad mate
matik och fysik på det naturvetenskapliga respektive tekniska programmet gene
rellt har relativt högutbildade föräldrar. Det ska också påpekas att genomsnitten
döljer avsevärda variationer. Speciellt är variationen/spridningen i resultat större
bland utlandsfödda elever jämfört med infödda elever. Detta innebär att det
finns gott om elever med utländsk bakgrund som presterar bättre än en del av
de infödda eleverna.
I 1995 års undersökning var antalet elever med utländsk bakgrund för litet
för att man ska kunna presentera någorlunda pålitliga resultat.33 Därmed går det
inte att säga huruvida eventuella skillnader i matematik och fysikresultat mellan
infödda elever och elever med utländsk bakgrund var större eller mindre i mit
ten på 1990-talet jämfört med 2008.
Det språk som talas i hemmet är naturligtvis till viss del sammankopplat med
utländsk bakgrund. 93 procent av eleverna som deltagit i undersökningen, både
i matematik och fysik, talar alltid eller nästan alltid svenska hemma. Av dem
som inte talar svenska hemma är ungefär 60 procent utlandsfödda. Andelen
som inte pratar svenska hemma har ökat med ungefär två procentenheter sedan
1995. Elever som alltid eller nästan alltid talar svenska i hemmet presterar i
genomsnitt drygt 60 poäng bättre resultat, jämfört med elever som aldrig eller
nästan aldrig talar svenska i hemmet. Detta gäller både i matematik och fysik.

32

33
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En regressionsmodell på elevnivå användes med förklaringsvariabler för om 1. föräldrarna hade universi
tetsutbildning, 2. om eleven var flicka, 3. om eleven var utlandsfödd samt 4. om eleven var född i Sverige
med utländsk bakgrund. De skattade skillnaderna mellan infödda och de två elevgrupperna med utländsk
bakgrund kvarstod och minskade ej i storlek.
Andelen svenskfödda med utländsk bakgrund samt andelen utlandsfödda utgjorde ungefär 4 % vardera av
samtliga elever. Storleken på det totala urvalet var dock mindre 1995 (ungefär 1 000 elever), vilket gör att
antalet elever med utländsk bakgrund utgör mindre än 100 elever. Därmed är det olämpligt att presentera
resultat för dessa elevgrupper.

Socioekonomisk bakgrund – föräldrarnas utbildningsbakgrund,
antal böcker i hemmet och andra materiella tillgångar
När man talar om socioekonomisk bakgrund i dessa studier brukar man an
vända föräldrarnas utbildningsnivå och antal böcker i hemmet som indikatorer
och mått.
När det gäller föräldrarnas utbildningsnivå, som här bygger på elevernas
uppgifter, har den bestämts efter den förälder som har högst utbildningsnivå
och kategoriserats som högst grundskola, gymnasial eller universitetsutbildning.
Inom gruppen gymnasial ingår även eftergymnasiala utbildningar som kan ses
som mer yrkesinriktade och inom universitetsutbildning ingår även högre ut
bildningar som t.ex. doktorsexamen.
Som kan ses i figur 7.4 är det lika många av matematikeleverna som har
minst en förälder med universitetsutbildning som gymnasieutbildning (48
procent). Bland fysikeleverna är andelen med minst en förälder med universi
tetsutbildning något större (51 procent). För både matematik och fysikelever är
andelen med föräldrar som har högst grundskoleutbildning endast fyra procent.
I 1995 års undersökning hade mellan sju och nio procent av eleverna föräldrar
med högst grundskoleutbildning. Denna förändring reflekterar nog mer en
allmän samhällsutveckling än att det skulle vara fler elever med högutbildade
föräldrar som söker sig till NV- och TE-programmen jämfört med 1995.
Högst grundskoleutbildning, 4 %
Universitetsutbildning, 48 %

Högst gymnasieutbildning, 48 %

Matematik

Figur 7.4

Högst grundskoleutbildning, 4 %
Universitetsutbildning, 51 %

Högst gymnasieutbildning, 45 %

Fysik

Andel matematik- respektive fysikelever med föräldrar på olika utbildningsnivåer, Sverige.
Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

I figur 7.5 visas resultaten i matematik respektive fysik utifrån den utbildnings
nivå föräldrarna till eleverna som deltog i undersökningen hade. Figur 7.5 visar
att det finns en tydlig skillnad i genomsnittliga matematikresultat beroende
på föräldrarnas utbildningsnivå. Elever som har minst en förälder med univer
sitetsutbildning presterar högst och de fåtal elever vars föräldrar inte har mer
än grundskoleutbildning presterar lägst i genomsnitt. Elever vars föräldrar har
högst gymnasial eller yrkesinriktad eftergymnasial utbildning presterar ungefär
mittemellan övriga två grupper. Skillnaderna mellan samtliga grupper är statis
tiskt signifikanta. Mönstret är likadant i både matematik och fysik, men skillna
derna är större i fysik.34 Det skall dock påpekas att det naturligtvis finns en hel
del variation inom dessa grupper och att dessa resultat bygger på genomsnitt,
dvs. det finns elever vars föräldrar har högst grundskoleutbildning som presterar
bättre än vad vissa elever vars föräldrar har universitetsutbildning presterar. Jäm
fört med 1995 har skillnaderna i resultat mellan kategorierna grundskoleutbild

34

En viss försiktighet skall dock iakttas när skalpoäng mellan fysik och matematik jämförs då skalorna tagits
fram oberoende av varandra och därmed kan i princip inte en skalpoäng i matematik sägas exakt motsvara
en skalpoäng i fysik vad gäller kunskap i respektive ämne.
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Resultat i matematik och fysik efter föräldrars utbildningsnivå.
Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

ning och universitetsutbildning ökat, både i matematik och fysik, med störst
ökning i fysik.35 En ökad betydelse av den socioekonomiska bakgrundens bety
delse för resultaten kan eventuellt ses som en indikator på minskad likvärdighet
i skolsystemet.
I tabell 7.2 presenteras andelar och resultat efter hur många böcker eleverna
uppgett att de har i hemmet.
Tabell 7.2

Resultat i matematik och fysik efter antal böcker i hemmet.
Matematik

Antal böcker

Fysik

Andel (%)

Resultat

Andel (%)

Resultat

0-10

4

362

3

424

11-25

8

371

6

435

26-100

19

379

20

468

101-200

19

410

20

496

Över 200

50

439

51

520

Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

Tabellen visar tydligt att elever från hem med många böcker i genomsnitt pre
sterar bättre resultat jämfört med elever från hem med få böcker. Detta mönster
gäller för både matematik och fysik men skillnaderna är ännu mer tydliga i
fysik, på samma sätt som effekten av föräldrars utbildningsnivå också var större i
fysik. Att både föräldrars utbildning och antal böcker i hemmet uppvisar samma
mönster är väntat då de båda används som olika mått för att reflektera elevens
socioekonomiska bakgrund.
I övrigt har eleverna gott om andra materiella tillgångar såsom datorer (75 pro
cent har en egen dator), tillgång till Internetuppkoppling, grafisk miniräknare
och skrivbord. Nästan alla elever (99 procent) har både datorer och Internet
hemma.
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Effekten av föräldrarnas utbildning skattades även i regressionsmodeller på elevnivå där universitetsutbild
ning var en förklaringsvariabel liksom att eleven var född i Sverige med utländsk bakgrund respektive ut
landsfödd. Även elevens kön ingick i modellen. Två separata men identiska regressioner skattades för 1995
respektive 2008 för vart och ett av ämnena. Den skattade effekten av universitetsutbildning var större 2008
jämfört med 1995, både i matematik och fysik.

Sambandsanalys

8

Statistisk sambandsanalys

Det här kapitlet är lite mer tekniskt till sin karaktär än övriga kapitel. Men
eftersom motsvarande analyser gjorts i tidigare studier är det motiverat även i
rapporteringen av TIMSS Advanced 2008.
Metod
I rapporten har resultatens samband med olika enskilda faktorer presenterats var
för sig och i viss mån har det även redovisats hur de samvarierar med elevernas
resultat. I detta kapitel analyseras flera faktorer samtidigt i en så kallad flernivå
modell. I de här genomförda analyserna handlar det om två nivåer, elevnivå och
skolnivå.36 Fördelen med denna ansats är dels att alla enskilda effekter kan tolkas
som en nettoeffekt där modellen kontrollerar för övriga variabler som ingår, dels
att den tillåter att man har med effekter som tillhör en högre nivå, i det här fallet
skolnivån. Detta är passande då enskilda elevers provresultat kan bero på flera fak
torer, både på sådana som kan härledas till eleven som individ samt till sådana som
kan härledas till elevens omgivning och kontext, till exempel olika skolfaktorer.
Variation på skol- respektive elevnivå
Med hjälp av flernivåanalys går det även att studera hur stor andel av den totala
variationen i elevernas resultat som återfinns på elevnivå respektive skolnivå.
Det vill säga studera hur stor del av den totala variationen som utgörs av varia
tion mellan eleverna och hur stor del som utgörs av variation mellan skolorna.
I matematik visar modellen att 16 procent av den totala variationen i elever
nas resultat finns på skolnivå och 84 procent på elevnivå. Motsvarande siffror
för fysik är 29 respektive 71 procent.
Sedan TIMSS 1995 har mellanskolevariationen i fysik på gymnasiet nästan
fördubblats då den för både matematik och fysik var 16 procent 1995, medan
den i matematik är oförändrad. Det görs i det här kapitlet inga försök att för
klara denna skillnad utan det får anstå till senare analyser.
Val av variabler i modellen
För att reducera antalet variabler i en statistisk modell kan flera frågor läggas
samman till index. Två index har konstruerats genom en så kallad principal
komponentsanalys utifrån svar på ett antal påståenden som eleverna har tagit
ställning till i elevenkäterna.37 Påståendena rör dels hur eleven upplever sitt klassrumsklimat, dels hur motiverad eleven var att delta i undersökningen och dessa
har sammanställs till ett index vardera.
Vilka variabler bör då ingå i den flernivåmodell som ska analyseras? Den valda
modellen liknar mycket den som presenteras i analysen av motsvarande data på
1995 års resultat.38 Den modellen innehöll förklaringsfaktorer som gäller elev
36

37

38
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I TIMSS väljs klasser och inte enskilda elever. Det gör att om det finns flera klasser i en skola än de som
deltar i TIMSS är det tveksamt om den eller de deltagande klasserna kan ses som representativa för skolan.
Vi har dock valt att betrakata elevurvalet för varje skola som representativa för sin skola.
Grovt utryckt kan man säga att det handlar om en statistisk metod för att för att reducera antalet variabler
genom att sammanföra faktorer som korrelerar med varandra till nya faktorer eller index.
Skolverket (1998).

bakgrund (kön, ålder, förmåga), familj (socioekonomisk status), klassrumsmiljö
(läraren, kamrater), fritidsintresse, undervisning (mängd, kvalitet) och motiva
tion (ansträngning, intresse och attityder) vilka alla påverkar elevers resultat.
Det som skiljer denna modell från den som presenterades 1995 är att det
även inkluderats variabler på skolnivå. I den modell som används för att analy
sera matematikresultaten finns på skolnivå två variabler, en i form av ett index
som kallas upplevd matematikmiljö och en i form av en variabel kallad föräldrarnas socioekonomiska status. Båda har aggregerats från individdata till skolnivån
som genomsnittet av värdena för elevnivån på respektive skola.
På elevnivån ingår traditionella bakgrundsvariabler (kön, om svenska eller
annat språk talas i hemmet, föräldrars socioekonomiska bakgrund) samt en va
riabel som benämns upplevd matematikmiljö som är ett attitydindex.39 Därefter
finns ett antal frågor som rör elevens studiesituation. De handlar om huruvida
eleven läser eller har läst Matematik E, om man läser eller har läst Fysik B, vilket
program man går på samt om man avser att läsa vidare på högskola (omedelbart
eller senare). Slutligen finns en frågesvit om motivation vid testtillfället där sex
frågor har vägts samman till ett gemensamt index.40 41
Utifrån tillgängliga data har denna modell varit analysens utgångspunkt.
Variabler som antogs vara relevanta, men som inte uppvisat något statistiskt
samband med den beroende variabeln har exkluderats i den slutliga modellen.
Vidare ingår inte variabler som uppvisat hög grad av multikollinearitet i den
slutliga modellen utan där har en oberoende variabel fått representera hela den
na aspekt.42 Slutligen så har samtliga variabler som ingår i modellen behandlats
som fixa, det vill säga effekterna antas inte variera mellan skolor utan det som
varierar är deras startvärde (intercept).
Modell – genomförande
Analyserna av modellen presenteras i tabell 8.1. De har genomförts på två sätt.
För det första har samtliga oberoende variabler kodats med siffervärden mellan
noll och ett vilket medför att den effekt som uppmätts (så kallat b-värde) kan
tolkas som poäng på testet. Det är också så att effekten uttrycks som skillnaden
mellan ytterligheterna på respektive variabel (t.ex. man/kvinna för kön). Det gör
att effekterna inte blir direkt jämförbara eftersom antalet skalsteg som döljer sig
mellan dessa ytterligheter är olika för de flesta av de anförda variablerna; främst
vad gäller attitydindexen (som också noteras för höga effekter). För att öka på
jämförbarheten har samtliga oberoende variabler standardiserats.43 Det bör
dock påpekas att effekten av olika oberoende variabler trots detta inte är direkt
jämförbara, men som en indikation på vilka variabler som har högst förklarings
värde kan de duga.

39
40

41
42

43

TIMSS Advanced 2008 elevenkät fråga 13a–m
För en problematisering av motivationens betydelse, se Giota, Joanna (2006) ”Självbedöma, bedöma eller
döma? Om elevers motivation, kompetens och prestationer i skolan” Pedagogisk forskning i Sverige Vol11:
sid 94–115.
Fråga 21a–f elevenkät TIMSS Advanced 2008
Ett starkt inbördes samband. Till exempel har föräldrarnas socioekonomiska status uppmätts med en
skattning av hur många böcker man har i hemmet, vilket i sin tur är kraftigt samvarierad med såväl
mammans som pappans utbildningsbakgrund.
Effekten tolkas som att en standardavvikelses förändring på den oberoende variabeln medför x antal poäng
på testet.
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Tabell 8.1

Statistisk sambandsanalys – fysik och matematikmodell
Samtliga variabler som presenteras i modellerna är signifikanta på 95 % -nivån

Förklaringsvariabel

0=lägsta
möjliga effekt

1=högsta
möjliga effekt

Startvärde
(intercept)

Effekt på provet i
poäng matematik

Standardiserad
effekt på provet
i poäng, mat.

Effekt på provet i
poäng fysik

Standardiserad
effekt på provet i
poäng, fysik

94,8

414,2

357,1

498,3

Skolvariabler
negativ

positiv

55,7

10,6

INGÅR EJ

INGÅR EJ

inga böcker
hemma

många böcker
hemma

67,5

14,2

70,0

15,1

tjej

kille

19,0

9,3

20,0

9,7

ingen svenska

bara svenska

71,2

15,2

64,8

14,1

inga böcker
hemma

många böcker
hemma

73,6

17,2

68,6

18,9

Matematik E

nej

ja, läser eller
har läst

23,4

25,0

INGÅR EJ

INGÅR EJ

Fysik B

nej

ja

51,5

17,9

INGÅR EJ

INGÅR EJ

Program

teknik

naturvetenskap

21,0

7,9

37,8

14,6

Framtida studier

nej, inte
omedelbart

ja, omedelbart

28,5

14,1

19,9

9,8

Upplevd mate
matik-/fysikmiljö

negativ

positiv

179,2

31,1

42,8

7,5

mycket låg

mycket hög

80,4

16,0

121,8

17,7

Upplevd mate
matik-/fysikmiljö
Föräldrars socioekonomiska status
(genomsnitt)
Elevvariabler
Kön
Talat språk i
hemmet
Föräldrars socioekonomiska status

Motivation vid
testtillfället
Förväntad poäng
lägsta/högsta
effekt

94,8/765,8

357,1/802,8

Källa: Skolverkets egna beräkningar utifrån TIMSS Advanced 2008 data.

Samtliga variabler som ingår i modellen har betydelse när vi skall förklara den
enskilda elevens testresultat. Modellens förklaringspotential blir dock tydligare
om vi tänker på några extremfall. Det ena extremfallet är en matematikelev som
har det värde på samtliga oberoende variabler som väntas leda till lägsta poäng
på testet. Denna elev får enligt modellen ett förväntat testvärde på 95 poäng.
Det andra extremfallet är en elev som har högsta möjliga värde på samtliga obe
roende variabler, vilket ger ett förväntat testvärde som är 766 poäng.44
Vilka faktorer har visat sig ha effekt på elevers resultat?
Alla de ingående egenskaperna är enligt modellen viktiga för förståelsen av
elevens prestationer men vilka är viktigast? Som nämnts tidigare kan man inte
fullt ut jämföra effekterna av olika variabler på testresultatet, men om man
grupperar effekterna efter den standardiserade effekten kan man göra en upp
skattning av betydelsen.
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Varje enskild elevs poäng i TIMSS är i sig ett modellkonstruerat värde. Så den här använda modellen är
egentligen en modell baserad på modellbaserade resultat.

De förklaringsmodeller som har analyserats för matematik- respektive fysik
provet är snarlika, men om resultaten jämförs noteras några intressanta skill
nader. Vad dessa beror på är svårt att bedöma och vi nöjer oss med att peka på
deras existens. Modellen för matematik innehåller två skolvariabler och nio elev
variabler, dvs. totalt 11 variabler. Tre av dessa ingår inte i fysikmodellen, varav
en, genomsnittlig upplevd fysikmiljö, gäller skolnivån.
För matematikresultatet har den upplevda matematikmiljön såväl individuellt
som utifrån den genomsnittliga upplevelsen på skolan stor betydelse. Det finns
också en stor effekt utifrån om man läser Matematik E eller ej och elever som
läser Fysik B presterar i genomsnitt också bättre på matematiktestet. Övriga
variabler som föräldrarnas socioekonomiska status, om svenska talas i hemmet,
om man tänker läsa vidare och hur motiverad man var vid testtillfället, placerar
sig på en mellannivå för båda ämnena. Kön och vilket program man läser kan
klassificeras som minst viktiga, även om de är statistiskt signifikanta.
I tabellen nedan återfinns de standardiserade effekterna för respektive variabel
som är de effekter som bäst låter sig jämföras. Vid begrundande av modellerna
framträder några intresseväckande skillnader och likheter.
Både vad gäller fysik- och matematik är enligt modellen elevernas socioeko
nomiska bakgrund viktig för att förklara individuella prestationer. Den socio
ekonomiska statusen är inte bara verksam på elevnivå utan den finns också som
en kontextuell effekt på skolnivå. För grundskolans del kan en sådan effekt tol
kas som att samhällets segregation (boendesegregation) har en oberoende effekt
på elevernas kunskaper utöver vad vi kan förvänta oss från elevdata.45 Huruvida
samma tolkning kan göras på gymnasienivå är mer osäkert.
Upplevd matematikmiljö och huruvida man har en tanke om framtida stu
dier påverkar eleverna mer, i positiv riktning, än vad motsvarande variabler gör i
fysikfallet även om dessa effekter noteras även där. För matematik finns det även
ytterligare en kontextuell effekt. Om man går i en klass/skola där ens kamrater
upplever en positiv matematikmiljö så har detta en effekt oberoende av ens
individuella förutsättningar. Denna kontextuella effekt saknas i fysikmodellen.
Däremot har det i den senare större betydelse vilket program man går.
Kommentar
Sambandsanalysen bekräftar en del, sedan tidigare, kända resultat. Man kan
konstatera att socioekonomisk status på skolnivå och elevnivå är betydelsefulla
faktorer. Detta är i linje med tidigare studier.46 Resultaten är dock svåra att
jämföra med 1995 års resultat eftersom modellerna bygger på olika frågor och
faktorer.
Även bakgrundsfaktorer som språk i hemmet och kön har betydelse på ett
sätt som stämmer väl överens med andra studier. Att upplevd studiemiljö är så
positiv som den framstår i matematik är föga förvånande, däremot är det svårare
att förklara varför samma effekt är så mycket svagare i fysik.
Sammantaget kan man säga att den här inledande sambandsanalysen ger re
sultat som är väl i linje med motsvarande resultat från andra studier.

45

46

Jfr Almgren, Ellen (2006) Att fostra demokrater. Om skolan i demokratin och demokratin i skolan. Acta Uni
versitatis Upsaliensis som finner en motsvarande effekt vad gäller elevers kunskaper om demokrati (sam
hällskunskap).
T.ex. Skolverket (2004).
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Avslutande
diskussion

9

Avslutande diskussion

TIMSS Advanced 2008 är den första internationella kunskapsundersökningen
på gymnasienivå sedan 1995 i avancerad matematik och fysik. Under samma
tidsperiod har inte heller några nationella utvärderingar av kunskaper i matema
tik och fysik på gymnasiet genomförts. Resultaten från TIMSS Advanced fyller
därmed ett stort tomrum vad gäller information om kunskapsutvecklingen i den
svenska gymnasieskolan under de senaste 13 åren.
Internationella studier – möjligheter och begränsningar
Internationella jämförande studier, så som TIMSS, PIRLS och PISA, ger dels
möjlighet för Sverige att jämföra sina elevers resultat med andra länders, dels
möjlighet att bedöma kunskapsutveckling över tid. De internationella under
sökningarna är därför mycket betydelsefulla för resultatutvärderingen av skolan
i Sverige.
Samtidigt kan inte internationella kunskapsundersökningar ensamma ge en
fullständig bild av svenska elevers kunskaper och därmed inte heller en fullstän
dig bild av hur väl det svenska utbildningssystemet lyckas med sitt uppdrag. Det
finns många aspekter av kunskap och kompetens som inte låter sig mätas vare
sig med internationella eller nationella instrument. Resultat från olika källor
behöver nyanseras, problematiseras, analyseras och vägas samman för att ge un
derlag för en välgrundad bedömning av skolans måluppfyllelse och utveckling.
När resultaten bedöms är det därför viktigt att fråga sig i vilken utsträckning
undersökningen och resultaten har relevans i relation till de svenska styrdoku
menten. När det gäller TIMSS Advanced 2008, visar den fördjupningsstudie
som Skolverket låtit göra, att samstämmigheten mellan de svenska kursplanerna
och ramverket för TIMSS Advanced på det stora hela är god.47
Att utifrån jämförelser av kunskapsresultat mellan länder dra slutsatser om
kvaliteten på ländernas utbildningssystem, är vanskligt redan när det gäller
grundskolan. Detta på grund av svårigheterna att bedöma betydelsen av olika
faktorer som t.ex. ålder, antal skolår och andra kontextuella faktorers betydelse
på ett rättvisande sätt. På gymnasienivå blir denna problematik ännu tydligare
och möjligheterna till meningsfulla jämförelser blir än mer begränsade.
För de internationella undersökningarna på grundskolenivå gäller vidare att
de elever som deltar i undersökningarna i stort sett representerar hela årskullen
av elever i respektive land. I TIMSS Advanced 2008 däremot, representerar ur
valen i varje land inte hela årskullen utan en större eller mindre andel av årskul
len. Det gör att jämförelser och värderingar av olika länders utbildningssystem
enbart utifrån kunskapsresultaten i TIMSS Advanced 2008 måste göras med
extra stor försiktighet.
Ett viktigare underlag för jämförelse för svensk del är resultat från mätningar
vid olika tidpunkter. En viktig anledning till att resultaten från TIMSS 2008
är av speciellt stort intresse är att de elever som deltog i 1995 års TIMSSundersökning tillhörde en av de sista årskullarna som genomgick grundskolan
och gymnasieskolan enligt Lgr 80 och Lgy 70 och som betygssattes enligt den
47
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relativa femgradiga sifferskalan. De elever som deltog i 2008 års undersökning å
andra sidan, tillhör en av de första årskullarna som genomgått både grundskola
och gymnasieskola enligt de ”nya” läroplanerna från 1994, som undervisats uti
från de målbaserade kursplanerna och betygssatts enligt det mål- och kunskaps
relaterade betygsystemet.
I det ljuset kan jämförelser av resultaten mellan 1995 och 2008, med vissa
förbehåll, betraktas som en utvärdering av de genomgripande reformer som
skedde i mitten av 1990-talet i svensk grundskola och gymnasieskola. Men sam
tidigt måste stor försiktighet iakttas när dessa resultat tolkas och värderas efter
som orsaker till förändrade resultat i skolsystemet är komplexa och följden av en
rad faktorer på olika nivåer som sinsemellan samverkar. Förändringar i resultat
kan därför inte enbart sökas inom ett område eller förklaras med någon enskild
avgränsad faktor.
Utifrån ovanstående beskrivning av svårigheterna med jämförelser av länders
resultat på gymnasienivå, framstår inte Sveriges svaga resultat i både matematik
och fysik jämfört med andra deltagande länders resultat som det mest bekym
mersamma med TIMSS Advanced 2008. Det absolut mest oroväckande är den
nedgång i både matematik och fysikresultaten i Sverige som studien pekar på.
Hur kan denna nedgång förklaras?
Tänkbara förklaringar till de försämrade resultaten
I följande avsnitt görs en genomgång av ett antal olika faktorer som kan tänkas
bidra till att förklara nedgången i kunskapsresultaten i både avancerad mate
matik och fysik. En del faktorer går att finna i de data som TIMSS Advanced
2008 tillhandahåller, men därutöver måste ett vidare perspektiv läggas där för
ändringar både i skolsystemet och samhället i stort ingår. De förklaringar som
presenteras är inte nödvändigtvis baserade på vetenskapliga studier utan ska mer
ses som en lista på faktorer som framstår som rimliga och varav ett flertal bör
undersökas närmare.
Grundskolan – vad har eleverna med sig?
De elever som gick ut gymnasiet 2008 är samma årskull som gick ut årskurs 8 år
2004. Detta innebär att 2008 års deltagare i TIMSS Advanced gick i årskurs 8
ett år efter den årskull som deltog i TIMSS 2003 och tre år före den årskull som
deltog i TIMSS 2007.
Årskullarna i TIMSS 2003 och 2007 visade på kraftiga nedgångar i resul
tat i både matematik och naturvetenskap jämfört med årskurs 8-eleverna som
deltog i TIMSS-undersökningen 1995. Därmed är det högst troligt att även
de elever som deltog i TIMSS Advanced 2008 hade sämre förkunskaper när de
startade på gymnasiet jämfört med eleverna som började gymnasiet på det tidiga
1990-talet. Figur 9.1 ger en bild av de kunskapsförändringar som skett för såväl
grundskolans som gymnasiets del enligt de olika TIMSS-studierna.
Figuren visar hur de genomsnittliga resultaten förändrats mellan 1995, 2003
och 2007 för grundskolans del och mellan 1995 och 2008 för gymnasiets.48 De
översta blå linjerna representerar utvecklingen i fysik respektive naturvetenskap
medan de nedre röda linjerna gäller matematik. Det kan noteras att utveck
lingen är tämligen likartad. Den är dock mer påtaglig för gymnasieskolan än för
48
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grundskolan. Svenska elever är av tradition bättre i naturvetenskap än i matema
tik och det mönstret gäller även här.49
Om man utgår från totalgruppen i matematik blir fallet kraftigare för gymna
sieskolan än för grundskolan. Om man däremot jämför med den grupp som ut
över Matematik D också läste eller hade läst minst Matematik E, blir nedgången
för grundskolan och gymnasieskolan av ungefär samma storleksordning (den
näst nedersta linjen i figuren). Det man inte kan se av figuren är när under pe
rioden 1995 till 2008 som den årliga nedgången varit störst. För grundskolans
del kan man ana en viss utplaning under senare år, men om en motsvarande
utveckling skett i gymnasiet kan inte avgöras av figuren. Det förefaller dock inte
osannolikt att den största nedgången skett i slutet av 1990-talet och i början av
2000-talet innan det nya kurssystemet hunnit finna sina former.
Varje ny utbildning startar där den föregående slutar. Gymnasieskolans un
dervisning bygger således vidare på det eleverna lärt sig i grundskolan. Om elev
erna kommer från grundskolan med mindre kunskaper innebär det att gymna
sieskolan måste anpassa sig till detta. Detta har inneburit att kursen i Matema
tik A i praktiken kommit att till stor del bli en repetition av grundskolans kurs,
även om detta kanske inte är särskilt utmärkande för NV-programmet. Men
resultaten från TIMSS 2003 tyder ändå på att de elever som började gymnasie
skolan hösten 2005 och deltog i TIMSS Advanced våren 2008 hade betydligt
sämre förkunskaper än de elever som hösten 1992 började på N- eller T-linjen
och senare deltog i TIMSS Advanced 1995. Detta bör rimligen ge effekter på
resultatet i TIMSS Advanced 2008.
I anslutning till att TIMSS 2007-resultaten presenterades, publicerades också
forskningsresultat från grundskolan som bl.a. visade att elevers bristande kun
skaper om och missförstånd av vissa grundläggande begrepp i matematik ofta
har sitt ursprung i relativt tidiga skolår för att sedan följa med eleverna upp i
grundskolans senare årskurser.50
49
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Försämrade resultat i gymnasieskolan leder också till sämre förkunskaper när
eleverna går vidare till universitet och högskolor, något som bekräftas i rapporter
från både Högskoleverket (HSV)51 och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).52
Många lärare på högskolenivå menar att det har blivit allt vanligare att tid måste
läggas på att repetera det som betraktas som förkunskaper istället för att gå in
på kursernas egentliga innehåll. En situation som också många gymnasielärare
upplever när eleverna kommer från grundskolan till gymnasiet.
Utifrån ovanstående empiri från tidigare TIMSS-studier gällande grundsko
lan och utifrån de signaler som kommit från Högskoleverket och Tekniska Hög
skolan om försämrade förkunskaper är det knappast överraskande att TIMSS
Advanced 2008 visar på en stor nedgång i kunskapsresultaten i både matematik
och fysik. Därmed måste också förklaringar till försämrade resultat i gymnasie
skolan till en viss del sökas i försämrade förkunskaper från grundskolan.
Reformer och styrdokument
Det är rimligt att ställa sig frågan vilket inflytande de reformer som genomförts
sedan mitten av 1990-talet kan ha haft på de försämrade kunskapsresultaten.
Reformer på systemnivå
Reformer som kommunalisering, ökade möjligheter till val av skola, friskolere
formen och liknande mer övergripande reformer är svåra att direkt relatera till
de aktuella TIMSS-resultaten. Forskningsresultat gällande grundskolan pekar på
att även reformer på mer övergripande systemnivå troligtvis har haft effekter på
såväl resultatnivån som spridningen i elevers resultat.53 Det förefaller rimligt att
tro att dessa reformer även haft vissa konsekvenser för gymnasieskolan.
Enligt analysen i kapitel 8 av hur variationen i resultat mellan skolor har
förändrats sedan 1995 har denna nästan fördubblats i fysik men är samtidigt
oförändrad i matematik. Dessa resultat är således inte entydiga och ytterligare
empiri är nödvändig innan några slutsatser kan dras.54 Däremot visar TIMSS
Advanced att den totala variationen i resultat, både i matematik och fysik, har
ökat sedan 1995. Detta beror framförallt på att de lågpresterande eleverna har
försämrat sina resultat mer än de högpresterande. Ökande skillnader i resultat
mellan elever kan eventuellt ses som en indikator på minskad likvärdighet.
Högskoleverkets rapport tyder på att spridningen i elevers förkunskaper
generellt har ökat. Likaså talas i Högskoleverkets rapport om reformerna i
grund- och gymnasieskola som tänkbara orsaker till den försämrade nivån i
förkunskaper samt den ökande spridningen. Det skall dock påpekas att det även
finns andra möjliga förklaringar till denna utveckling då det i rapporten också
konstateras att antalet högskolestuderande har fördubblats under de senaste de
cennierna. Därmed kan fler relativt svaga elever, som tidigare inte kom in, börja
studera på universitetsnivå.
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Högskoleverket (2009).
Kungliga Tekniska Högskolan (2009).
Skolverket (2006) och Skolverket (2009c).
Det finns också vissa metodproblem med att skatta variation på skolnivå med TIMSS-data då undersök
ningen bygger på klassurval. Detta har på grund av tid och resursbegränsningar inte kunnat tas hänsyn till i
analyserna i kapitel 8.
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Reformer av styrdokument
De reformer som ligger närmast till hands att analysera är de läroplaner och
kursplaner som trädde i kraft med Lpf 94 och som direkt berör de aktuella äm
nena matematik och fysik, dvs. målbeskrivningar och betygskriterier.
Förändrad kursstruktur
Om man jämför N- och T-linjen från 1995 med NV- och TE-programmen
2008 kan N-linjen och NV-programmet, när det gäller kunskapskrav, i stort sett
jämställas när det gäller elever som läst kurs E i matematik och kurs B i fysik.
Dagens teknikprogram är dock inte lika krävande som 1995 års T-linje, vilket
också är skälet till att endast en mindre del av eleverna från det programmet in
går i TIMSS-studien.
Det som däremot är en fundamental skillnad är att 1995 var matematik och
fysik för de aktuella linjerna en sammanhållen treårig kurs, som dessutom hade
centrala prov vilka genomfördes i årskurs tre och täckte alla kunskaper för tre år.
Detta innebar att hela kursen måste hållas aktuell, vilket också fick till följd att
moment från tidigare årskurser behövde repeteras. Idag är motsvarande mate
matikkurs uppdelad i fem olika kurser (A–E). För varje kurs finns ett nationellt
prov. Av dessa är proven i kurserna A och D obligatoriska för NV-programmet
(A och C för teknikprogrammet), men vanligtvis deltar eleverna också i de ickeobligatoriska proven. Varje kurs avslutas således med ett nationellt prov varefter
den betygssätts. En konsekvens av detta är att matematikämnet styckats i fem
kurser som enligt kursplanerna till viss del ska bygga på varandra. Eleverna ska
kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för til�
lämpningar och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana be
grepp och metoder som ingår i tidigare kurser.
Vidare gör matematikens begreppsliga struktur att förståelsen av begrepp
som introduceras i en kurs fördjupas och utvecklas ytterligare i de följande
kurserna. T. ex. derivator, grafer, integraler och ett antal geometriska begrepp.
Dessa begrepp utgör också det centrala innehållet i C-, D- och E-kurserna. Om
undervisningen däremot är starkt inriktad på tillämpning och träning av proce
durer så riskerar den att inte belysa denna hierarkiska struktur och begreppens
sammanlänkande funktion riskerar att gå förlorad. Det är därför som de olika
kurserna kan upplevas som isolerade separata delar utan påtagligt sammanhang.
En ytterligare förändring som kom i samband med införandet av den nya
gymnasieskolan var att det inte längre skulle vara obligatoriskt att läsa Mate
matik E-kursen. Jämfört med 1995 då samtliga elever som deltog i TIMSS-un
dersökningen läste matematik upp till en nivå som ungefär motsvarade dagens
kurs Matematik E, läste bara ca 60 procent av eleverna i urvalet 2008 upp till
och med Matematik E. Visserligen innehåller TIMSS-provet endast ett mycket
begränsat antal uppgifter som berör moment som tillhör Matematik E-kursen
men effekten av att ha läst Matematik E ska inte underskattas. Det är inte bara
innehållet som har betydelse när en mer avancerad kurs läses utan dessutom
befäster eleverna till viss del moment som tillhör tidigare kurser, t.ex. derivering
och integrering. Dessutom borde förståelsen för matematiskt tänkande gener
rellt fördjupas.
En konsekvens av införandet av den kursutformade gymnasieskolan i kom
bination med att E-kursen i matematik inte längre är obligatorisk är att många
av de elever som deltagit i 2008 års TIMSS-undersökning inte läst matematik
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under vårterminen, i vissa fall inte ens under föregående hösttermin, det sista
gymnasieåret.55 Eftersom TIMSS-undersökningen genomfördes under vårter
minen det tredje året i gymnasiet finns därmed stor risk att flertalet av de elever
som valt att inte fortsätta efter avslutad kurs i Matematik D glömt bort delar av
de kunskaper och färdigheter som de besatt när de fortfarande studerade mate
matik. Att det inte heller längre finns ett ”uppsamlande” centralprov i slutet av
gymnasieskolan skulle kunna bidra till att elevernas möjlighet i den ordinarie
undervisningen till att hålla matematikkunskaperna aktuella minskat sedan
1995.
Även annan forskning pekar ut reformerna på 1990-talet som den enskilt
största orsaken till resultatnedgången i matematik. I en studie av skillnader mel
lan gymnasieskolans kursplaner och högskolans förväntningar menar författarna
att reformerna, med bl.a. ett kursutformat system som skall passa alla program,
har lett till att nivån i gymnasiematematiken har sänkts.56
Kursernas innehåll
En annan viktig aspekt med de nya kursplaner som infördes i mitten av
1990-talet var att de gav ett stort utrymme för lärarens egna tolkningar, dels om
innehållet i undervisningen och dels om hur undervisningen skulle genomföras.
Syftet var att öka lärarens friutrymme och autonomi. Även om relationen mel
lan dagens svenska styrdokument och ramverket för TIMSS Advanced visar på
en god samstämmighet57 så visar analysen också att i jämförelse med 1995 så
står dagens svenska styrdokument (och som också gällde 2008) i något sämre
samklang med TIMSS. Skillnaderna är små i ett innehållsperspektiv mellan
kursplanerna i matematik enligt Lgy70 och Lpf94 men skillnaden i den under
liggande kunskapssynen i de respektive läroplanerna stor. Detta får kraftigt ge
nomslag i sättet att beskriva vad eleverna ska kunna i matematikens kursplaner
och när det gäller konstruktion och bedömningar av nationella prov.
En ytterligare konsekvens av de nya kursplanerna är att kopplingen till mate
matik i fysikämnet har tonats ned. Man skulle kunna säga att fysiken till viss del
har avmatematiserats. I den ämnesplan som gällde 1995 betonades kopplingen
till matematik mycket starkt, vilket inte längre är fallet med de kursplaner som
gällde 2008. Detta gäller speciellt kursen Fysik A. Denna minskade betoning av
problemlösning i fysikämnet har sannolikt fått negativa konsekvenser såväl för
matematik- som fysikresultaten. För matematikens del får eleverna minskade
möjligheter att tillämpa och träna sina matematikkunskaper utanför matematik
lektionerna och för fysikens del blir en konsekvens att eleverna klarar sig sämre
på TIMSS-provet eftersom ramverket för TIMSS har en grundsyn som utgår
ifrån att fysik är nära kopplat till matematik och problemlösning. Inom TE-pro
grammet har även teknologiämnet avmatematiserats, eller rättare sagt tagits bort
helt och hållet och ersatts med andra teknologirelaterade ämnen som inte alls
kan sägas innehålla samma grad av matematiktillämpning som teknologiämnet
tidigare hade i den gamla gymnasieskolan. Samtliga elever från 1995-undersök
ningen och som gick på T-linjen, (ungefär hälften av urvalet) läste teknologi.
55
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Men även den förändring som skett i kursplanerna i matematik har betydelse.
Den matematik som 1995 lästes av N- och T-elever innehöll många tillämp
ningsuppgifter från fysiken. Många av de avancerade delarna av matematiken
(t.ex. derivator och integraler) tillämpades på fysikproblem, vilket innebar att
matematiken gav god träning i att lösa tämligen komplicerade fysikuppgifter.
Denna starka koppling mellan matematik och fysik finns inte idag och matema
tiken stärker därmed inte fysikkunskaperna på samma påtagliga sätt som 1995.
Detta kan bidra till att förklara den kraftiga nedgången i fysik.
Förändring från regelstyrning till målstyrning ställer också större krav på
lärarna när det gällde val av stoff och tolkningen av mål och betygskriterier. En
hypotes är att ett större tolkningsutrymme i både kursplaner och betygskrite
rier skulle kunna leda till att läraren dels omedvetet sänker kravnivåerna för att
hjälpa eleverna till ett godkänt betyg och dels kanske väljer bort att undervisa en
del moment som uppfattas som svåra och tråkiga av eleverna.58
Vilken betydelse dessa förändringar har för resultaten i matematik och fysik
2008 jämfört med 1995 är naturligtvis svårt att bedöma, men att de har bety
delse torde vara tveklöst.
Undervisningen
En annan relevant fråga i sammanhanget är om elevernas undervisningstid
har minskat sedan 1995. Det går idag inte att med någon större säkerhet säga
vad som hänt med undervisningstiden för olika kurser och ämnen då den inte
längre är fastställd i några föreskrifter och därför kan variera mellan skolor. Ut
ifrån de skattningar som görs i rapporten (se kapitel 2) finns dock ingenting
som tyder på att undervisningstiden i matematik för de elever som läser upp till
MatematikE skulle ha minskat i och med reformerna. Detta innebär rimligen
att den sammanlagda undervisningstiden över de tre gymnasieåren för de elever
som endast läser upp till Matematik D har minskat.
I fysik kan undervisningstiden ha minskat marginellt utifrån dessa beräk
ningar. De försämrade resultaten för elever som endast läst Matematik D, och
kanske även för fysikdelen av TIMSS, kan troligen till viss del förklaras av att de
fått kortare undervisningstid. Det gäller däremot inte för elever som läst Mate
matik E där undervisningstiden så som den beräknats här är lika.
Elevernas tid
Elevernas tid för läxor och annat arbete utanför lektionstid regleras inte i några
styrdokument. Det är dock naturligt att ta upp frågan i samband med undervis
ningstiden.
Svaren från elevenkäterna i TIMSS Advanced 2008 indikerar att den tid elev
erna lägger ned på matematikträning utanför lektionstiden, läxtid om man så
vill, har minskat, och om uppgifterna stämmer, ganska mycket dessutom.59 Att
det krävs träning och hårt arbete för att uppnå en viss färdighet och kompetens
och därmed även goda studieresultat är svårt att bestrida.
En aspekt som Skolverkets rapport ”Vad påverkar resultaten i svensk grund
skola?”60 lyfter fram för grundskolan men som också kan tänkas ha bäring på
58
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I fysik är jämförelser av läxtid inte möjliga att göra därför att 1995 gällde frågan naturvetenskapliga ämnen,
inte enbart fysik.
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gymnasieskolan är individualiseringen av matematikundervisningen, och som
rapporten anser vara en konsekvens av de nya styrdokumenten. Tanken med de
nya styrdokumenten var att undervisningen i högre grad skulle utformas utifrån
elevernas olika erfarenheter, förutsättningar och behov. Men enligt rapporten
visar en rad studier på att effekten istället blev ökad individualisering i form av
eget arbete och en förskjutning av ansvar från lärare till elev.
Även i TIMSS Advanced 2008 arbetar svenska elever individuellt eller till
sammans med andra elever med problemlösning i större utsträckning än i öv
riga länder (se kapitel 4). Hur det såg ut 1995 vet vi inget om då inga data om
detta fanns i TIMSS 1995. Det förefaller dock som om det finns en tendens
att svenska elever arbetar mer själva eller tillsammans med andra elever med
problemlösning, medan man i andra länder lägger mer tid till kontroll och prov
samt genomgång av givna läxor och uppgifter.
För fysikens del ägnas en större del av undervisningstiden till genomgångar i
helklass och det enskilda arbetet är betydligt mindre omfattande än i matematik
men i övrigt är bilden densamma i båda ämnena. I vilken utsträckning dessa
siffror reflekterar vad som verkligen sker i skillnader i klassrummen är svårt att
bedöma. För att undersöka komplicerade skeenden räcker inte enkätdata utan
det krävs andra typer av studier.
Skolverkets rapport om grundskolan,61 som det refereras till tidigare i detta
avsnitt, visar också att förändringar i riktning mot mer eget arbete inte gynnar
elevernas kunskapsutveckling. Däremot får den ökande individualiseringen ne
gativa konsekvenser för likvärdigheten. I vilken utsträckning detta även gäller
för gymnasieskolan är svårt att bedöma. TIMSS Advanced visar dock på ökade
skillnader i resultat mellan elever med låg- respektive högutbildade föräldrar i
både matematik och fysik, resultat som ligger i linje med ovanstående resone
mang om grundskolan.
Faktorer som egentligen inte har med kunskapsnivån att göra
Motivation
En faktor som kan ha haft en viss betydelse för de lägre resultat som kan obser
veras i 2008 års undersökning jämfört med 1995 är att eleverna inte ansträngt
sig i samma grad som tidigare. I slutet av elevenkäten fanns frågor om hur
mycket eleverna hade ansträngt sig och dessa visade att en stor andel inte hade
gjort sitt allra bästa. I matematik svarade 60 procent att de gjort sitt allra bästa
men samtidigt svarade tre av fyra elever att de ansträngde sig mindre på TIMSSprovet än vad de gör på andra prov i skolan.
Liknande frågor ställdes inte 1995 så det är svårt att veta i vilken utsträckning
eleverna då gjorde sitt bästa. En tidigare studie på svenska elever som deltog i
TIMSS 2003 årskurs 8, visade inte att motivationsaspekten hade några avgö
rande effekter på Sveriges resultat.62 Studien gällde dock årskurs 8-elever och det
finns risk för att motivationsaspekter kan ha större betydelse på gymnasiet. Det
är därmed inte otänkbart att denna faktor kan ha bidragit till att dra ned resul
taten. Om så skulle vara fallet innebär det att en del av den observerade resultat
nedgången inte speglar en motsvarande nedgång i reella kunskaper.

61

62

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer
(Skolverket, 2009).
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Elevsammansättningen
En sista faktor att beakta är om den elevgrupp som genomförde proven 2008
kan jämföras med motsvarande elevgrupp 1995.
En tendens jämfört med 1995 är att andelen kvinnor som läser avancerad
matematik, dvs. ingick i urvalet till matematikprovet, har ökat från drygt 30 till
40 procent. Detta är i sig en positiv utveckling men eftersom männen i under
sökningen i genomsnitt presterar något bättre resultat än kvinnorna, innebär de
förändrade proportionerna att det nationella medelvärdet sjunker något. Samti
digt är det värt att notera att resultatutvecklingen för män varit mer negativ än
för kvinnor.
Andelen elever med utländsk bakgrund har fördubblats jämfört med 1995
(i både matematik och fysik). Detta har sannolikt också marginellt påverkat de
nationella genomsnittsresultaten negativt då elever med utländsk bakgrund ge
nerellt presterar något sämre än vad elever med svensk bakgrund vanligtvis gör.
Genom att vikta om resultaten visar det sig att effekten av dessa förändringar
(kön och utländsk bakgrund) i sammansättningen av elever tillsammans kan
förklara ungefär 5 poäng i matematik och något mindre i fysik. Därmed har
dessa variabler enbart en försumbar betydelse när det gäller att förklara resultat
nedgången.
När det gäller elevsammansättningen i övrigt förefaller det inte troligt att nå
gon nämnvärd förändring av elevernas val av program skulle ha skett sedan mit
ten av 1990-talet. Naturvetenskaplig linje och naturvetenskapsprogrammet har
varit och är de utbildningar som ger behörighet till alla högskoleutbildningar
och som också rekryterar de mest studiemotiverade eleverna. Även om det finns
vissa elever som, beroende på gällande regelverk, försöker hitta taktiska vägar att
maximera sina meriter, t.ex. genom olika former av kompletteringar, så påverkar
det inte det generella mönstret. Broady och Börjesson visar också i en studie av
elevsammansättningen ur ett socioekonomiskt såväl som betygsperspektiv att
naturvetenskapliga programmets naturvetenskapliga gren blivit allt mer elitpräg
lad under loppet av 1990-talet och det finns inga tendenser till att naturveten
skapsprogrammet generellt skulle ha minskat i status.63 Slutsatsen är sannolikt
den att de elever som ingick i TIMSS Advanced 2008 tillhörde en elitgrupp av
samma slag som de elever som deltog 1995. Elevsammansättningen kan alltså
knappast bidra till att förklara nedgången.
Varför har vi inte sett resultatnedgången tidigare?
Det är naturligtvis inte tillfredsställande att vi inte med hjälp av andra instru
ment och underlag tidigare har kunnat notera den påtagliga nedgång som tycks
ha skett i elevernas kunskapsnivåer.
Utifrån kursbetygen går det inte att spåra motsvarande nedgång i kunskaps
resultat under samma period, vare sig för samtliga gymnasieelever eller för elever
på NV- respektive TE-programmet. Kursbetygen i Matematik A höjdes under
åren 1997 till 2001 och har sedan dess legat på ungefär samma nivå. Inget av
detta indikerar att kunskaperna skulle ha sjunkit, tvärtom.
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De nationella proven visar inte heller på någon nedgång i kunskaperna. I en
nyligen genomförd studie av de nationella proven i matematik D, framkommer
inget som indikerar den nedgång som TIMSS Advanced 2008 visar.64
Trendanalyser av slutbetyg och resultat från nationella prov har dock sina be
gränsningar. De nationella proven är inte konstruerade för att mäta förändringar
över tid, vilket instrumenten i de internationella undersökningarna är. Ovanstå
ende resultat från analysen av kursproven över tid måste därför tolkas med en
viss försiktighet. Betygskriterierna är visserligen konstanta, men också behäftade
med ett stort tolkningsutrymme. Det gör att den oförändrade nivån på slutbe
tygen kan bero på ändrad tolkning av betygskriterierna (t.ex. att kunskaperna
sjunkit samtidigt som tolkningen blivit mindre krävande, så kallad betygsinfla
tion65) lika väl som på stabila kunskaper.
Hur ska då dessa till synes motsägelsefulla resultat förstås? Kan resultaten
samtidigt vara både sjunkande och oförändrade? Om man utgår från grund
förutsättningen att TIMSS Advanced 1995 genomfördes av elever som läste
sammanhållna kurser och hade centrala prov som omfattade hela kursen medan
deltagarna 2008 hade läst uppdelade kurser med nationella prov på betydligt
kortare avsnitt så blir bilden mer rimlig.
De elever som gjorde TIMSS 1995 kan sägas ha varit maximalt förberedda
för att göra ett prov som likt TIMSS täckte hela matematik- och fysikkursen.
Eleverna som deltog 2008 var inte alls förberedda på samma sätt. De hade an
tingen läst Matematik D och gjort det nationella provet hösten före TIMSS
(som genomfördes i april) eller läste kurs D i april och hade då ännu inte gjort
de nationella proven. Även de elever som läste Matematik E våren 2008 hade
avslutat Matematik D hösten före provet (eller till och med våren dessförinnan).
Eftersom Matematik E till stora delar innehåller andra kunskapsområden än
de som ingår i de tidigare kurserna innebar kurs E ingen påtaglig repetition av
tidigare kurser. Bilden av vad eleverna läst när TIMSS Advanced 2008 genom
fördes är således mycket mer komplex 2008 än 1995. Många kunskapsområden
låg långt tillbaka i tiden och gymnasieelever, likt andra människor, glömmer det
som inte hålls aktuellt.
Oberoende av om eleverna läser Matematik D på våren eller hösten finns ett
aktuellt prov. I vilket fall innebär tidpunkten för de nationella proven och att de
endast prövar kunskapsområden från den aktuella kursen att någon glömske
effekt av betydelse inte är aktuell. Detta kan då förklara de resultat som Skolver
kets analys av kursproven visar, dvs. att elevernas kunskaper inom de områden
som ingår i Matematik D inte tycks ha förändrats under de år proven getts utan
eleverna kan ha legat på ungefär samma kunskapsnivå vid de tidpunkter då pro
ven har genomförts.
Tajmingen är alltså olika. Tidpunkten för TIMSS Advanced 2008 är mer eller
mindre vältajmad med elevernas aktuella kunskapsnivå, beroende på hur deras
kurser är förlagda över tid, medan de nationella proven i Matematik D alltid är
vältajmade med elevernas kunskaper i Matematik D eftersom de ges vid kursen
slut. Detta kan förklara de till synes motsägelsefulla resultaten mellan TIMSS
och de nationella proven till åtminstone viss del.
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Skolverket (2009d).
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Ovanstående innebär endast försök att förstå vad som kan ligga bakom delar
av den nedgång som TIMSS-studien visar men inte nationella prov och betyg.
Att den nedgång som TIMSS Advanced visar är verklig kan inte bestridas.
Elever i årskurs 3 på de avancerade utbildningarna i gymnasiet hade i april 2008
avsevärt lägre kunskapsresultat, som de mäts av TIMSS, än den elevgrupp som
ingick i studien april 1995. Men betygen och de nationella proven baseras inte
på samma underlag som TIMSS och utgår inte från samma förutsättningar. Det
innebär att resultaten är svåra att jämföra och kan te sig motstridiga.
Andra studier visar samma tendenser
Andra aktörer inom utbildningsväsendet har även de presenterat undersökning
ar som styrker den resultatbild vi ser i TIMSS Advanced 2008. Högskoleverket
har, som nämnts, kommit fram till att universitetsstudenternas förkunskaper
blivit sämre, bl.a. i matematik. Rapporten konstaterar också att studentgrup
perna har förändrats då antalet studerande har fördubblats under de senaste
decennierna. Därmed har fler elever med svaga förkunskaper nu börjat studera
på universitetsnivå. Detta bidrar till den observerade försämringen av förkun
skaperna och den ökade spridningen.
Även Kungliga Tekniska Högskolan har i en rapport kommit fram till att
studenternas förkunskaper i matematik har blivit sämre över tid.66 Utifrån data
under perioden 1997–2009 från matematikprov som eleverna får göra när de
börjar på ingenjörsutbildningen, visas att det framförallt var under perioden
1999-2001 som resultatnivåerna sjönk som mest. Efter det har nivån legat gan
ska konstant.
Dessutom visade TIMSS 2003 och 2007 för årskurs 8 att resultaten för den
åldersgruppen sjunkit kraftig, och det skall poängteras att denna resultatned
gång i grundskolan inte kan förklaras med någon glömskeeffekt eftersom elever
nas matematikundervisning där pågår kontinuerligt under hela året. Indikatio
ner om att resultaten 2008 skulle bli sämre än 1995 har således funnits.
Avslutande kommentarer
Att resultaten så som de prövas i TIMSS Advanced 2008 sjunkit kraftigt för de
elever i gymnasiet som läser avancerad matematik och fysik är obestridligt. Det
väcker många frågor och några av dessa som behöver utredas vidare gäller i vil
ken utsträckning de sänkta resultaten beror på:
• försämrade förkunskaper hos de grundskoleelever som kommer till
programmen,
• att ämnena studerades som ett antal kurser 2008 men som ett sammanhållet
ämne 1995,
• att Matematik E inte längre är obligatorisk, 1995 ingick det i det
sammanhållna matematikämnet
• att innehållet i kurserna förändrats med mindre problemlösning i fysik och
mindre fysiktillämpningar i matematik,
• att de obligatoriska proven i matematik och de frivilliga i fysik ges direkt efter
avslutad kurs och endast prövar det som ingår i respektive kurs.
(År 1995 avslutades det sammanhållande ämnet med ett centralprov i
årskurs 3 som innehöll moment från alla årskurser),
66
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• att de olika matematikkurserna (A-E) genomförs olika terminer utifrån varje
kommuns och fristående skolas egna lokala beslut,
• att både kursens längd och den undervisningstid som används varierar utifrån
varje kommuns och fristående skolas egna lokala beslut,
• att eleverna förefaller ägna mindre del av fritiden till ämnena idag jämfört
med 1995, t ex i form av tid till läxor,
• att kursplanerna ger större utrymme för lokala tolkningar av stoff,
innehåll och kravnivåer och är mindre detaljerade än 1995.
Som framgått finns en mängd tänkbara förklaringar till de erhållna resultaten
och rapporten lyfter fram ett antal mer eller mindre välgrundade försök till
förklaringar av de resultatförsämringar som den svenska gymnasieskolan, vad
gäller avancerad matematik och fysik, tycks ha genomgått under de senaste 13
åren. Det är en tidsperiod som sammanfaller med en tid av stora reformer och
genomgripande förändringar, inte bara i skolan utan även i samhället i stort.
Resultaten från de enkäter som ingår i TIMSS Advanced 2008 kan inte en
samma förklara den resultatutveckling som skett mellan åren 1995 och 2008
och rapporten har belyst ett antal rimliga förklaringshypoteser som ytterligare
forskning och analyser utifrån såväl befintliga som nya data bör fokuseras på.
Exempel på detta är kursplanernas utformning och den kursutformade gym
nasieskolan. Även frågor som gäller undervisningstidens omfattning och dess
fördelning över terminerna och kurserna behöver studeras. Den tid eleverna läg
ger ner på studierna, både inom och utanför skolans ram behöver belysas. Det
behövs även tillgång till andra empriska underlag än de som kan fås genom en
käter, t.ex. sådan som kan erhållas genom intervjuer, deltagande observationer,
videostudier etc.
Uppenbart är att vi vet för lite om gymnasieskolan. TIMSS Advanced 2008
har bara gläntat på dörren men ändå pekat på en resultatbild som inte är till
fredsställande. TIMSS Advanced har också tydliggjort hur svårt det är att på ett
rättvisande sätt jämföra två skilda skolsystem och försöka förklara och förstå vad
i respektive system som är orsak och verkan. Bilden är komplicerad och det är
svårt att bedöma orsakerna till den kunskapsnedgång som kan konstateras. Det
behövs fler och mer ingående studier för att dra mer långtgående slutsatser.
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relation till andra länders system och för att följa utvecklingen över tid inom de områden
som undersökningarna mäter. De internationella undersökningarna ska komplettera
nationella informationskällor.
I denna rapport redovisas delar av resultaten från den internationella jämförande
studien TIMSS Advanced 2008. Rapporten fokuserar på Sveriges resultat.
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) undersöker elevers

TIMSS ADVANCED 2008

Sverige deltar i internationella studier för att få en bild av det svenska skolsystemet i

kunskaper i avancerad matematik och fysik i gymnasieskolans sista år. I undersökningen
samlas en mängd information in om nationella policyn och mål (nationell enkät), organisation och undervisning (skol- och lärarenkäter) och elevers kunskaper och attityder
(elevenkäter och provresultat). Studien ger information om förändringar i kunskap över
tid inom de områden undersökningen mäter och möjliggör jämförelser mellan länder.
TIMSS Advanced 2008 genomfördes i 10 länder. Det är andra gången undersökningen
genomförs, den första gången var 1995.
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