
7

Sammandrag

Utgivare
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU)

Publikation
Oppia ikä kaikki – Matemaattinen osaaminen toisen asteen koulutuksen lopussa 2015

Författare
Jari Metsämuuronen

Rapporten gäller nivån på kunskaperna i matematik och de faktorer som har samband med kun-
skaperna i slutet av utbildningen på andra stadiet både i gymnasierna och yrkesutbildningen. Det 
material som använts är det fjärde materialet som har tagits fram utifrån data som samlats in om 
samma studerande. Deras kunskaper i matematik har undersökts i övergångsskedena inom den 
grundläggande utbildningen efter årskurs 2 år 2005, efter årskurs 5 år 2008, i slutet av årskurs 9 
år 2012 och i slutet av yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen år 2015. 

Den slutliga målgruppen bestod av 3 912 studerande, av vilka 2 051 deltog i provet och svarade på 
den bakgrundsenkät som hörde ihop med provet – av dessa studerade 1 310 i ett gymnasium och 
741 i en yrkesläroanstalt. Av de potentiella respondenterna ville 1 861 (48 %) trots flera erbjudna 
möjligheter inte delta i insamlingen av data. För 3 773 studerande fanns även resultatet i årskurs 
9 tillgängligt och för 1 004 studerande fanns resultatet i studentskrivningarna tillgängligt. De 
studerande som deltog var i genomsnitt lite mer motiverade och kunniga i matematik än de som 
valde att inte delta. Detta betyder således att resultaten i slutet av andra stadiet ger en aning för 
positiv bild av kunskapsnivån i gymnasierna och yrkesutbildningen. Materialet innehåller dock 
ett relativt heltäckande antal studerande i slutskedet av andra stadiet på alla kunskapsnivåer och 
från landets olika delar, kommuntyper och språkgrupper. 

Det togs fram två prov för mätningen av kunskaperna – det ena för gymnasiet och det andra 
för yrkesutbildningen. Båda versionerna baserade sig på det prov som de studerande genom-
fört redan i årskurs 9. Av uppgifterna togs 78 procent direkt från provet i årskurs 9. Av dessa 
hade en del ingått redan i årskurs 6 och en del i årskurs 3. Till provet för yrkesutbildningen 
valdes dessutom två uppgifter från det prov som användes 1998 i en nationell utvärdering av 
inlärningsresultaten i matematik inom yrkesutbildningen och en uppgift från ett gammalt 
studentexamensprov. Den senare uppgiften var en problemlösningsuppgift och gällde en 
praktisk situation. För gymnasieprovet valdes också uppgifter från studentexamensprov i den 
korta lärokursen i matematik och två uppgifter från prov i den långa lärokursen. Förutom att 
de studerande genomförde uppgifterna svarade de också på en bakgrundsenkät. Information 
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om de studerandes kursantal och vitsord erhölls från läroanstaltens register, även för dem 
som inte hade deltagit i datainsamlingen. Som tilläggsmaterial användes data om vitsorden i 
studentskrivningarna.

Som helhet bedömt ökar kunskaperna klart under studierna på andra stadiet. Till stor del beror 
detta resultat på inverkan från den långa lärokursen i matematik i gymnasierna. Det finns klara 
skillnader i kunskaperna mellan dem som valt den långa lärokursen i gymnasiet och dem som 
valt den korta lärokursen samt mellan dem som studerar i gymnasiet och dem som studerar inom 
yrkesutbildningen. På grund av selektionen är skillnaderna mellan skolformerna stor redan när 
utbildningen på andra stadiet börjar, men de ökar under studiernas gång. 

Det longitudinella materialet visar att skillnaderna i nivån på kunskaperna i matematik uppstår 
redan under de tidigaste skolåren, men särskilt tydligt ökar skillnaden på årskurs 9 inom den 
grundläggande utbildningen och fortsätter att öka under andra stadiet. Studien visade att de 
studerande inom yrkesutbildningen och de gymnasiestuderande som tog endast minimiantalet 
kurser hade samma nivå på kunskaperna i matematik som de hade i årskurs 9.

Männen fick ett signifikant bättre resultat än kvinnorna i slutet av utbildningen på andra stadiet. 
Männens försprång är cirka ett år i gymnasiet och cirka två år inom yrkesutbildningen. I slutet 
av utbildningen på andra stadiet var 27 % av dem som hade de bästa kunskaperna i matematik 
kvinnor och 73 % män. I alla kunskapsnivågrupper hade de kvinnliga studerande under studierna 
betydligt mer negativa känslor än de manliga studerande, och skillnaden var signifikant. Dess-
utom var deras självuppfattning i fråga om matematik lägre än männens, vilket dock inte gällde 
de allra bästa studerandena. 

I båda språkgrupperna är det möjligt att nå en lika hög nivå på kunskaperna i matematik. De 
svenskspråkiga studerande kom upp till samma nivå som de finskspråkiga från ett klart sämre 
utgångsläge, och de nådde de finskspråkigas nivå före årskurs 6. Därefter fanns inga skillnader i 
någon av de undersökta grupperna. Förändringen har varit särskilt stor i de icke-urbana områdena 
i före detta Södra Finlands län. 

Antalet matematikkurser som valts i gymnasiet och kursvitsorden som de studerande fått förklarar 
till stor del skillnaderna mellan gymnasiestuderandena: med minimiantalet kurser lyckas de med 
nöd och näppe bevara den kunskapsnivå i matematik som de hade i årskurs 9, men de som hade 
läst över 13 kurser och fått minst vitsordet 8 (goda) i studierna höjde klart sin kunskapsnivå – i 
medeltal med 84 enheter på PISA-skalan. Det är uppenbart att det kunnande som krävs i gym-
nasiet för vitsordet goda i kurserna i den långa lärokursen skiljer sig mycket från det kunnande 
som krävs på kurserna i den korta lärokursen. De som läst minimiantalet kurser (6 kurser) i den 
korta lärokursen och fått vitsordet 10 har ett kunnande på samma nivå som studerande som läst 
den långa lärokursen (12 kurser eller mer) och fått vitsordet 6 eller 7. De som läst mer än mini-
miantalet kurser (7–11 kurser) i den korta lärokursen och fått vitsordet 10 har ett kunnande på 
samma nivå som studerande som läst den långa lärokursen och fått vitsordet 8.

Yrkesutbildningen ger möjlighet att nå en kunskapsnivå som är rätt så god och motsvarar nivån 
för dem som läst kort matematik i gymnasiet. Studerande som är aktiva kan nå en kunskapsnivå 
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som inte avviker från kunskaperna hos de gymnasieelever som når en medelnivå i studierna i lång 
matematik. Inom yrkesutbildningen finns det således inget som hindrar de studerande som har 
matematik som intresse från att utveckla sig själva och nå en mycket hög nivå på kunskaperna i 
matematik, även utan dubbel examen; detta förutsätter dock eget intresse, för denna nivå kan inte 
nås enbart om studierna baserar sig på grunderna för de yrkesinriktade examina. I det material 
som gäller yrkesutbildningen finns ett mycket litet antal studerande som nått nivån goda och 
ännu färre som har nått nivån berömliga.

Det finns ett signifikant samband mellan föräldrarnas gymnasieutbildning och bättre prestationer 
i matematik i slutet av andra stadiet, både i gymnasierna och inom yrkesutbildningen. Om den 
studerandes båda föräldrar har studentexamen – oberoende av vilka studentexamensprov de avlagt 
eller antalet röster de fått i dem – innebär det med avseende på de sammanlagda kunskaperna 
en fördel som vid jämförelse med studerande vars föräldrar inte har studentexamen motsvarar 
cirka ett och ett halvt till två års studier. Denna fördel verkar inte öka under studierna på andra 
stadiet: skillnaden mellan barn till studentföräldrar och barn till icke-studentföräldrar uppkom-
mer redan i de lägre årskurserna och förblir lika stor under hela skoltiden, både i gymnasiet och 
i yrkesutbildningen.

När det gäller lärarens pedagogiska lösningar har det både i yrkesutbildningen och i gymnasieut-
bildningen stor betydelse hur ofta de studerande upplever att de förstår det som studeras. Detta 
är den centrala faktorn som förklarar nivån på kunnandet. Det är oklart om de studerandes svaga 
kunskaper beror på att de inte förstår det som studeras eller om de inte förstår det som studeras 
på grund av att deras kunskapsnivå är lägre än andras. Det verkar som om det i gruppen med de 
bästa studerandena under lärarens ledning uppnås de bästa resultaten om det är kombinerat med 
en meningsfull differentiering enligt färdighetsnivån och en bedömning av om de uppnådda 
resultaten är meningsfulla.

Förändringar i kunskaperna kan knappt alls förklaras med faktorer relaterade till lärarens peda-
gogiska lösningar. Det verkar finnas andra faktorer som förklarar största delen av kunskapsför-
ändringarna under utbildningen på andra stadiet. 

I yrkesutbildningen är variationen i de studerandes kunskaper så stor att utbildningsanordnarens 
åtgärder inte kan förklara kunnandet – anordnarens påverkan är i storleksordningen 0,5–1 %.  
I gymnasierna är läroanstaltens förklaringsgrad för både kunskaperna och förändringar i kun-
skaper av storleksordningen 8–9 % – ungefär lika stor som i den grundläggande utbildningen. 
Läroanstaltens/utbildningsanordnarens storlek förklarar inte variationen i kunskaperna.

Det finns skillnader i bedömningspraxis mellan de läroanstalter som har de bästa resultaten och 
de som har de sämsta resultaten. I de läroanstalter som hade de bästa resultaten krävdes klart 
mer kunskaper för slutvitsordet än i de läroanstalter som hade de sämsta resultaten. Fenomenet 
är mycket tydligt i gymnasierna, men det observerades också i yrkesutbildningen. Skillnaderna 
mellan vitsordsgrupperna är mycket stora – av storleksordningen tre vitsord. Vitsordet 6 i gymna-
sier som har en sträng bedömning tycks motsvara vitsordet 9 i gymnasier där de studerande inte 
klarade sig så bra i provet. Skillnaden är tydlig och leder till en klar ojämlikhet när de studerande 
söker sig till fortsatta studier, om gymnasiets avgångsbetyg används i ansökningsprocessen.




