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Titel:  
En studie av självinsikt i matematikkunskap 
– med nybörjarstudenter vid Linköpings Universitet 
 
Författare: Michael Bodin  
 

 
 

Sammanfattning:  
 
2015/2016 genomfördes i samband med det traditionella diagnostiska provet också 
en självuppskattning av förväntat resultat med totalt 331 blivande lärare och 
civilingenjörer på Linköpings Universitet. 
 
Syftet med denna studie var att dra slutsatser om samband finns mellan 
studenternas självinsikt i sina matematikkunskaper och till exempel deras kön, 
val av utbildning, ålder och faktisk färdighet i matematik. 
 
En modell för att utföra denna analys och verktyg för utvärderingar utarbetades.  
 
Slutsatsen är att självinsikt inte har ett samband med kön, ålder eller val av 
yrke. Det är en förmåga som vi alla har och självklart finns det individer med 
bättre och sämre självinsikt. Självinsikten ökar med ökad kunskap i ämnet och är 
oberoende av uppgifternas svårighetsgrad. 
 
Ingenjörer har i medelvärde 20 procentenheter högre resultat än lärare, män har 
i medelvärde 7 procentenheter högre resultat än kvinnor, samt de som går direkt 
från gymnasiet till universitetet har i medelvärde 12 procentenheter högre 
resultat än de som väntar mer än ett år med att påbörja studierna. 
 
 

 
 

Nyckelord  
Självinsikt, Självförtroende, Självtillit, Matematik, Diagnostiskt prov, Ingenjörer
Lärare 
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Förord 
Michael Bodin har arbetat i över 30 år inom högteknologiska företag såsom ABB, Ericsson, 
Kreatel, Motorola, SICK och Toyota Material Handling inom produktion, utveckling, 
försäljning, affärsutveckling och produktledning. Denna uppsats skrivs för att författaren skall 
få behörighet till KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning) med mål att bli lärare i 
Matematik, Fysik och Teknik.    

Övergången mellan gymnasium och universitet är ett område som har fångat mitt intresse sedan 
jag själv började på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 1983. Det kändes som att komma in 
i en ny värld då utgångspunkten för studierna var på en annan nivå. När jag började på KTH 
hade jag arbetat upp ett genuint intresse för ämnet matematik och trodde att detta skulle bli lätt. 
Den första tiden var jobbig då jag kände, att trots mitt intresse och mitt toppbetyg i matematik 
från gymnasiet, så var det svårt att hänga med. Det var som om jag inte förstod ”språket” och 
jag var tvungen att först lära mig detta för att kunna tillgodogöra mig kunskaperna som erbjöds 
i matematikkurserna.  
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Inledning 
Genom åren har man analyserat gymnasieelevers kunskapsnivå i matematik vid starten av 
universitets- och högskolestudier. Nu 2018, till skillnad från 1983, har många universitet och 
högskolor ett diagnostiskt prov för att få en uppfattning av kunskapsnivån på årets kull av 
blivande studenter. 1997 larmades från högskolor vad gäller kunskapsnivåer i matematik hos 
blivande studenter och det fick till följd att regeringen i mars 1998 gav Högskoleverket ett 
uppdrag att utreda och analysera: 
 
”Vilka innehållsliga och pedagogiska åtgärder inom såväl högskola som gymnasium som 
bedöms lämpliga för att underlätta övergången från gymnasieskolan till högskolans tekniska 
och naturvetenskapliga utbildningar vad avser ämnet matematik.” 
    (Högskoleverket, 1999, s9) 
 
Rapporten presenterade en rad åtgärder att genomföra både på kort och lång sikt. Åtgärder 
behövdes enligt Högskoleverket införas på alla nivåer i skolsystemet (grundskola, 
gymnasieskola och högskola) inklusive även på Skolverket. Två viktiga slutsatser som drogs i 
rapporten var för det första att utbildningen på alla nivåer individualiseras till elevens 
förutsättningar och för det andra att matematiklärarna ges bättre förutsättningar att fokusera på 
undervisningen (ett-ämneslärare föreslogs) samt att lärarna även ges större möjligheter att 
fortbilda sig inom matematikdidaktik. Vad som sedan hände ligger utanför omfattningen av 
denna studie.      
 
KTH, som ett exempel, införde 1997 ett diagnostiskt prov som har varit detsamma sedan dess. 
En uppföljning av resultaten, år för år, visar utvecklingen i studenternas kunskapsnivå sedan 
1997 och detta sammanfattades i en rapport av Brandell (2013). Jämfört med kunskapsnivån 
1997 konstaterade Brandell (2013) en stark försämring av resultatet kring millenniumskiftet, 
för att som sämst ligga över 20 procent lägre än 1997 års nivå under åren 2003 till 2008. 
Rapporten visar dock att resultaten mellan åren 2009 och 2013 har stabiliserats på en nivå cirka 
13 procent lägre än 1997.  
 
Syftet med denna studie är inte att följa upp resultatet hos dagens studenter och jämföra detta 
med tidigare resultat, utan att analysera sambandet mellan graden av självinsikt och 
kunskapsnivån hos studenterna.   
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Bakgrund och begrepp 
Självinsikt är ett centralt begrepp i denna studie, men vad menas med självinsikt? Genom att 
leta i olika ordböcker och söka på internet så blev slutsatsen att självinsikt kan allmänt beskrivas 
som att Självinsikt är egenskapen hos en person att uppfatta sig själv på ett realistiskt vis, vilket 
leder till att personen är medveten om sina brister och tillgångar. Självkännedom är en synonym 
till Självinsikt. Betydelsen av Självinsikt kommer i denna uppsats begränsas till förmågan att 
förutsäga om svaret på en matematikuppgift är rätt eller fel. 
 
Självförtroende är ett annat begrepp som är viktigt att definiera och relatera till Självinsikt. 
Nationalencyklopedin beskriver att ordet Självförtroende betyder ”stark tilltro till den egna 
förmågan”. Enligt Stankov (2011) så finns en stark koppling mellan Självförtroende och 
resultat i matematik, vilket betyder att studenter som har ett stort Självförtroende presterarar 
bättre på prov. Öfverström (2011) har dock visat på motsatsen i en jämförande studie av svenska 
och finländska elever (baserat på data från TIMSS 2011), där de finska eleverna visade ett lägre 
Självförtroende än de svenska men presterade bättre resultat på proven. Självförtroende är ett 
svårt begrepp att hantera och mätskalan för Självförtroende är inte internationellt kalibrerad, så 
t.ex. kulturskillnader kan påverka jämförelser mellan länder vilket kanske är fallet i 
Öfverström’s studie. Enligt Hannula (2006, s.166) utgör Självförtroende ett av många uttryck 
av motivation och motivation är viktigt för att uppnå resultat. Självförtroende måste balanseras 
mot Självinsikt för att styra fokus till rätt områden och ge drivkraft att lära nya saker. Med ett 
väldigt stort Självförtroende kan ju slutsatsen annars bli att man redan kan allt och att ytterligare 
kunskapsinhämtning och lärande inte är nödvändiga. 
 
Självtillit är förmågan att själv kunna hantera uppkomna situationer. Ett exempel inom 
matematik kan vara att studenten känner rädsla att arbeta med andragradsekvationer, då det 
verkar svårt. Mentaliteten ”Jag kan lära mig andragradsekvationer fast det är svårt” är ett tecken 
på hög Självtillit. 
 
En hög Självinsikt hos en elev är bra, då det tydliggör vilka områden som är viktiga att arbeta 
med för att förbättra sig. Självtillit och Självförtroende ger förutsättningar och utgör drivkrafter 
för att studenten skall uppnå kunskapen. 
 
I Sverige finns ett fåtal studier kring Självförtroende i Matematik kopplat till social bakgrund, 
genus, nationalitet och lärarbeteenden/didaktik. Några bra exempel på studentuppsatser är 
Hiertner och Forslund (2006) samt Öfverström (2011). Dock har författaren inte hittat några 
studier kring Självinsikt i Sverige. 
 
Stankov (2011) är exempel på internationella studier. Stankov har med sitt forskarteam i 
Singapore arbetet med begreppet Självinsikt genom att studera vad de kallar ”Self-belief” 
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”Self-belief” delas in i fyra olika komponenter och Stankov argumenterar för att dessa olika 
komponenter har en stark påverkan för studenternas resultat i matematik. De fyra 
komponenterna är: 
 

 ”Self-concept” – ”I have always believed that Math is one of my best subjects” 

 “Anxiety” – “I get very nervous doing math problems” 

 “Self-efficacy” – “Even if the work in math is hard, I can learn it” 

 “Self-confidence” – “I am confident that I have solved the math problem correctly” 
(Stankov, 2011, s6-7) 

 
Om man relaterar dessa till de definitioner som gjordes i början av detta kapitel blir ”Self-
concept” och Självförtroende synonymer, ”Self-efficacy” och Självtillit synonymer samt ”Self-
confidence” och Självinsikt synonymer. ”Anxiety” framställs av Stankov som en motivator där 
studenten ”står på tå” och är ”hungrig” att lösa matematikuppgifter.  
 
Stankov är övertygad att det finns en stark koppling mellan ”Self-belief” och bra resultat i 
matematik. Mätningarna av komponenten Självinsikt görs genom att ge studenterna ett 
matematikprov och efter varje uppgift fråga studenterna om hur säker (% -sats) de är på att 
svaret är korrekt och sedan jämföra summan av dessa svar med summan av det verkliga 
resultatet. 
 
Stankov bildar skillnaden mellan de summerade uppskattningarna och resultatet och detta 
betecknas som ett ”Bias score”. ”Bias score” är ett mått på hur medveten studenten är om sina 
matematikkunskaper. Ett ”Bias score” på noll visar att studenten vet hur bra eller dåligt resultat 
studenten kommer att få, medan ett ”Bias Score” på t.ex. plus 50 procent visar på en kraftig 
överskattning av den egna förmågan. En slutsats som Stankov drar är att ”Om eleverna starkt 
stöder ett felaktigt svar på en fråga [författarens notering: stark överskattning], så indikerar detta 
att något har gått fel i lärandeprocessen”. Rekommendationen från Stankov (2011, s 6) är att 
både lärare och studenter använder ”Bias Score” för att bli bättre i att lära ut matematik 
respektive att bli bättre i matematik. En detaljerad beskrivning av ”Bias Score” finns i bilaga 1. 
 
Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och förbättringsarbetet bestämde man 2015 på 
Matematiska institutionen vid Linköpings universitet att alla lärarstudenter i ämnet matematik 
skulle, utöver det diagnostiska provet, fylla i ett självvärderingsformulär, med syfte att mäta 
studenternas Självinsikt i matematikkunskap genom att studenten får förutspå sina resultat på 
det diagnostiska provet. Året efter utökades antal studenter som fyllde i 
självvärderingsformuläret i samband med skrivandet av det diagnostiska provet till att också 
innefatta en stor grupp civilingenjörer från fyra olika program. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka blivande universitet studenters Självinsikt av 
sina egna matematikkunskaper genom att analysera resultatet av det diagnostiska provet i 
matematik som utfördes av 331 blivande studenter (lärare och civilingenjörer) vid Linköpings 
Universitet 2015/16, samt att analysera dom självuppskattningar som studenterna gjorde i 
samband med provet. Vidare är slutsatser gällande sambanden mellan studenternas Självinsikt 
i matematik och till exempel deras kön, val av utbildning, ålder och faktisk kunskap i matematik 
viktiga att dra. Studien syftar också till att förstå hur gruppen av studenter som har valt att bli 
lärare i matematik presterar och hur deras Självinsikt förhåller sig till Självinsikten hos de olika 
grupperna av civilingenjörer som är med i studien. 

 
För att uppnå detta syfte är följande frågor viktiga att belysa: 
 

 Hur ser sambandet ut mellan blivande studenters matematikkunskap och 
Självinsikt? 

 Hur ser sambandet ut mellan studenterna prestationer på provets olika 
matematikområden och studenternas Självinsikt? 

 Är Självinsikten hos män och kvinnor signifikant annorlunda? 

 Vilka skillnader och likheter i matematikkunskap och Självinsikt har blivande 
studenter på de olika programmen? 
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Metod och genomförande 
För att analysera insamlad data (662 insamlade diagnostiska prov) valdes en kvantitativ 
undersökningsmetod. Analysmetoden har utvecklas som en del av denna studie. Författaren 
kommer att presentera analysen och resultatet med så få egna reflektioner som möjligt för att 
läsaren själv skall kunna bilda sig en egen uppfattning. Författarens egna reflektioner 
presenteras i uppsatsens sista kapitel. Valet av metod var lätt, givet att datainsamlingen redan 
var gjord och bestod av 662 insamlade diagnostiska prov där tydligt kvantifierbara svar fanns 
tillgängliga för analysen. 

Introduktion till begrepp och notation som används i analysen 
För att analysera och beskriva Självinsikt används följande viktiga begrepp och definitioner. 

Studenternas faktiska resultat (rätt eller fel) på en uppgift i det diagnostiska provet kommer att 
betecknas Resultatet R. Den uppskattning som studenten gör i självvärderingsformuläret 
betecknas Uppskattning U. Självinsikt kommer att mätas som förmågan att korrekt matcha R 
och U och benämns Självinsikt S.  

Om en student får rätt på en uppgift och har bedömt svaret som korrekt (i 
självvärderingsformuläret) så blir Självinsikt S sann. S är också sann om studenten får fel på 
uppgiften och samtidigt har förutspått detta.  
 
I det fall att matchningen inte är korrekt, då S är falskt, kan ju antingen studenten har överskattat 
(ö) eller underskattat (u) sin förmåga. På en uppgift på provet innebär en överskattning att R är 
falsk och U är sann och omvänt för en underskattning, mätt per uppgift.  
 
Data kommer att kodas och analyseras på student- och uppgiftsnivå men inga resultat eller 
analyser kommer att presenteras på den nivån. Analysen kommer endast att presenteras relativt 
olika gruppnivåer, vilka definieras senare i denna studie. 
 
Några exempel på beteckningar på individnivå: 
 

𝑅 −  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟ä𝑡𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑛 𝑛: 𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑐𝑘 𝑝å 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡 

𝑈 −  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟ä𝑡𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑛 𝑛: 𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑡 𝑓å 𝑝å 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡 

𝑆 −  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑛 𝑛: 𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑔𝑗𝑜𝑟𝑑𝑒 

ö −  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑛 𝑛: 𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑔𝑗𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑝å 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡 

𝑢 −  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑛 𝑛: 𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑔𝑗𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑝å 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡 

 
Några exempel på beteckningar på gruppnivå: 
 

𝑅 − 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟ä𝑡𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑐𝑘 𝑝å 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡 

𝑈 − 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟ä𝑡𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑡𝑒𝑘𝑛𝑖𝑘𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑓å 

 



8 

 

Provet genomfördes 2015 och 2016 och fanns därmed tillgängligt vid starten av detta arbete. 
Analysen, som är en del av denna studie, har genomförts under tiden juni-augusti 2018 och det 
första steget var att mata in samtliga Resultat R och Uppskattningar U i en Excel databas. Då 
underlaget är stort med 662 prov med 13 frågor per prov, så var det ohanterligt att analysera 
detta manuellt. Excel makron skapades som en del av denna studie och de hanterar den stora 
datamängden samt genererar rapporter och grafer automatiskt. Denna uppsats beskriver inte hur 
Excel makron, rapporter och grafer skapades. 

Datainsamlingsinstrument 

Diagnostiskt prov 
Det diagnostiska provet består av två delar. Varje del består av tretton frågor där endast ett svar 
förväntas. Resultatet kan endast vara rätt (1 poäng) eller fel (0 poäng). Nedskrivna kommentarer 
och beräkningar gjorda av studenten beaktas inte. En rättningsmall beskriver i detalj vilka svar 
som bedöms som korrekta.  
 
Proven är utvecklade efter det gamla kursutbudet för gymnasiematematik och speglar dagens 
kursutbud enligt följande: Den första delen av provet benämns AB och täcker de tidigare 
gymnasiekurserna Matematik A och Matematik B, vilket idag ungefär motsvarar 
gymnasiekurserna Matematik 1a-c och Matematik 2a-c. Den andra delen av provet benämns 
CD och täcker de tidigare gymnasiekurserna Matematik C och Matematik D, vilket idag ungefär 
motsvarar gymnasiekurser Matematik 3b-c samt Matematik 4. 
 
Nedan visas två tabeller med vilka matematikområden som täcks av proven och omfattning av 
dessa. Grupperingen av matematikuppgifterna är gjorda för att senare kunna analysera grupper 
och delgrupper på ett bra sätt. Det finns ingen koppling till läroplanen eller kursavsnitt i böcker 
och de valda områdena, utan författaren har själv gjort indelningen. 
 
Tabell 1 – Prov AB 

Kortnamn Område Antal uppgifter prov AB 
ARI Aritmetik 2 
ALG Algebra 5 
EKV Ekvationslösning 3 
GEO Geometri 2 
PROB Problemlösning 1 

Tabell 2 – Prov CD 

Kortnamn Område Antal uppgifter prov CD 
EKV Ekvationslösning 2 
RL Räta Linjen 2 
TRIG Trigonometri 3 
DER Derivata 3 
INT Integraler 2 
LOG Logaritmer 1 
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Någon närmare beskrivning av matematikuppgifterna görs inte i denna uppsats eftersom provet 
ges varje år och om detaljer kommer till allmän kännedom skulle det kunna förstöra den 
långsiktiga statistikuppföljningen. 

 

Självvärderingformulär 
Ett självvärderingsformulär har tagits fram med syftet att studenterna skall prediktera om deras 
svar på uppgifterna är rätt (en poäng) eller fel (noll poäng). Formuläret innehåller tretton frågor, 
en för varje uppgift på provet. Samma formulär används för AB- provet och CD- provet. Varje 
uppgift kan ge antingen ett poäng (rätt svar) eller noll poäng (fel svar). 
  
Frågan som studenten skall svara på är: ”Vad tror du att du får för poäng på respektive 
uppgift?”. Studenten fyller sedan i: ”På uppgift x får jag ____ poäng”. 

 

Försättsblad diagnostiskt prov 
Studenten fyller också i samband med provtillfället i ett försättsblad innan provet börjar med 
uppgifter om namn, personnummer och studieprogram (D, I, L, M eller Y). 

 

Provets genomförande 
Följande process användes för att samla data för självvärderingsformuläret 

 

 Självvärderingsformuläret delades ut tillsammans med provet vid respektive start 
(AB och CD) 

 Administrerande läraren uppmanade studenterna att vid skrivtidens slut fylla i 
självvärderingsformuläret 

 När läraren upplyste om att skrivtiden snart är slut, uppmanades studenterna 
återigen att fylla självvärderingsformuläret 

 Studenterna lämnade in provet och självvärderingsformuläret tillsammans 
 

Kodning 
Kodningen av indata är en viktig del av att bygga upp metoden för att analysera data på ett 
enkelt och korrekt sätt. Detta stycke bygger vidare på introduktionen av viktiga begrepp och 
definitioner som gjordes i inledningen av detta kapitel och kan sammanfattas enligt: 

 Resultatet R: Resultatet beskriver provets verkliga resultat 

 Uppskattning U: Uppskattning beskriver det förväntade resultatet 

 Självinsikt S: Självinsikt beskriver matchningen mellan R och U 
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Kodningskategorier 
Kodningskategorierna beskriver de möjliga utfall och kombinationer som studenternas svar på 
provet samt självvärderingsformuläret genererar.   
 
Tabell 3 – Kodningskategorier för självvärderingsformuläret  

Resultat R Uppskattning U Självinsikt S 
Rätt  Rätt korrekt matchning (k) 
Rätt Fel underskattning (u) 
Rätt Blank* uppskattning inte gjord (betecknas X) 
Fel Rätt överskattning (ö) 
Fel Fel korrekt matchning (k) 
Fel Blank* uppskattning inte gjord (betecknas X) 
Blank* Rätt tror att det är rätt utan att lämna ett svar (betecknas XX) 
Blank* Fel korrekt matchning (k) 
Blank* Blank* detta är ju korrekt men ger inte S poäng (UB) 

*”Blank” innebär att inget är skrivet, dvs. att svar saknas helt. 
 

Kodningsinstruktion 
 

En korrekt matchning (k) innebär att studenten har gjort en riktig bedömning av utfallet på 
uppgiften. Fallet att studenten inte har gett ett svar (blankt) och sedan angett noll poäng i 
självutvärderingen räknas som en korrekt matchning (k), då det är helt enligt instruktionen. 
Detta fall (k) förekommer i tre av nio möjliga kombinationer av utfallet på Självinsikt. 
 
En underskattning (u) innebär att studenten har underskattat sin förmåga, genom att göra en 
uppskattning att uppgiften kommer att resultera i noll poäng, medan det i själva verket visade 
sig att studenten har gett ett riktigt svar. Detta fall (u) förekommer bara i en av nio möjliga 
kombinationer av utfallet på Självinsikt. 
 
En överskattning (ö) innebär att studenten har överskattat sin förmåga, genom att göra en 
uppskattning att uppgiften kommer att resultera i ett poäng, medan det visade sig att studenten 
har gett ett felaktigt svar. Detta fall (ö) förekommer bara i en av nio möjliga kombinationer av 
utfallet på Självinsikt. 
 
Fallet då studenten lämnat ett svar på uppgiften utan att ge en uppskattning, kan tolkas som att 
studenten är ytterst tveksam om denna uppgift kommer att resultera i något poäng. Det kan 
också vara ett rent slarvfel. Detta fall betecknas X och förekommer i två av nio kombinationer 
av utfallet på Självinsikt.  
 
Fallet då studenten inte lämnat något svar (blankt), men ändå trott att uppgiften skall resultera 
i ett poäng, bedöms som ett grovt fel och kan tyda på att liten möda har lagts på 
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självvärderingsformuläret. Detta fall betecknas XX och förekommer i endast en av nio 
kombinationer av utfallet på Självinsikt.  
 
Fallet då både uppgiften och uppskattningen har lämnats blanka, är direkt emot instruktionen 
att ge antingen ett eller noll poäng, och hanteras i ett eget fall som benämns UB. 
 

Närmare beskrivning och exempel av de olika begreppen R, U och S 
Resultat, Uppskattning och Självinsikt kan beskrivas av de olika parametrar som definierades i 
kodningsinstruktionen. Beskrivningen kan göras på studentnivå eller på en grupp av studenter. 
Resultatet och Uppskattningen beskrivs av tre parametrar, medan Självinsikt beskrivs av sex 
parametrar enligt nedan; 
 
Resultatet och Uppskattning kan beskrivas av parametrarna (antal eller %)  

{𝑅ä𝑡𝑡 , 𝐹𝑒𝑙 , 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑘 }, (𝑥𝑥 𝑘𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝) 

 
Självinsikt kan beskrivas av parametrarna (antal eller %)  

{𝑘 , ö , 𝑢 , 𝑈𝐵 , 𝑋 , 𝑋𝑋 }, (𝑥𝑥 𝑘𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝) 

 
Exempel – antag att tio blivande lärare har svarat på tio matematikuppgifter: 
Detta ger totalt 100 svar i R, U och S. Antag följande fördelning: 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒𝑡 ä = {53,34,13} 

𝑈𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ä = {66,33,1} 

𝑆𝑗ä𝑙𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖𝑘𝑡 ä = {75,19,5,0,1,0} 

 
Detta utfall betyder att: 

𝑅 ä = 53 (𝐿ä𝑟𝑎𝑟𝑛𝑎 𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑟ä𝑡𝑡 𝑝å 53 𝑎𝑣 100 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘𝑢𝑝𝑝𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟) 

𝑈 ä = 66 (𝐿ä𝑟𝑎𝑟𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑑𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑡 66 𝑎𝑣 100 𝑠𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑎 𝑟ä𝑡𝑡) 

𝑆 ä = 75 (𝐿ä𝑟𝑎𝑟𝑛𝑎 𝑔𝑗𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 75 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘𝑢𝑝𝑝𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟) 

ö ä = 19 (𝐿ä𝑟𝑎𝑟𝑛𝑎 ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 19 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘𝑢𝑝𝑝𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟) 

𝑢 ä = 5 (𝐿ä𝑟𝑎𝑟𝑛𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 5 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘𝑢𝑝𝑝𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟) 

𝑋 ä = 1 (𝐸𝑛 𝑙ä𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑙ä𝑚𝑛𝑎𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑈𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘𝑢𝑝𝑝𝑔𝑖𝑓𝑡) 

𝑋𝑋 ä = 0  
(𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑙ä𝑟𝑎𝑟𝑒 ℎ𝑎𝑟 𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑡 𝑝å 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘𝑢𝑝𝑝𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑛 𝑜𝑐ℎ 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑡𝑡 𝑠𝑣𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑙 𝑔𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑜ä𝑛𝑔 ) 
𝑈𝐵 ä = 0  
(𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑙ä𝑟𝑎𝑟𝑒 ℎ𝑎𝑟 𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑡 𝑏å𝑑𝑒 𝑝å 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘𝑢𝑝𝑝𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑛  𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑗ä𝑙𝑣𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙ä𝑟𝑒𝑡) 
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Kopplingen till Stankov’s modell: 
I kapitlet ”Bakgrund och Begrepp” introducerades Stankov (2011) och begreppet ”Bias Score”. 
Stankov’s modell och ”Bias Score” finns beskriven i bilaga 1 i detalj.  
Hur relaterar detta begrepp, ”Bias Score”, till modellen i denna studie?  
 
”Bias Score” mäter total uppskattad poäng jämfört med totalt antal verkliga poäng och tar inte 
någon hänsyn till över- eller underskattningar. Över- och underskattningar kan ju ta ut varandra. 
Stankov (2011) använder en modell där studenten uppskattar sannolikheten, mellan 0 och 100 
%, för att resultatet skall vara korrekt i uppskattningen av en given matematikuppgift, medan 
modellen i denna studie endast mäter om matematikuppgiften förväntas vara rätt eller fel.  
 
Nedan visas hur modellerna hänger ihop: 
 

𝐵𝑖𝑎𝑠 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 ä = 𝑈 ä − 𝑅 ä = 66 − 53 = 13 
 
Det går också att räkna ut ”Bias Score” på följande sätt: 
 

𝐵𝑖𝑎𝑠 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 ä = ö ä − 𝑢 ä + 𝑋𝑋 ä − 𝑋 ä = 19 − 5 + 0 − 1 = 13 

 
Bodin’s modell och Självinsikt S kan användas för att räkna ut ”Bias Score”. Se bilaga 1 för 
detaljer om ovanstående samband. 
 
Som en grupp har lärarna ett ”Bias Score” som är större än noll. ”Bias Score” mycket över noll 
indikerar enligt Stankov (2011) att det är något fel på lärandeprocessen. Det framgår inte av 
Stankov’s analys vad som anses vara ett högt ”Bias Score”, så någon slutsats att ovanstående 
exempel skulle vara ett exempel på när lärandeprocessen är fel kan inte dras.   

Beskrivning och validering av data 

Deltagare 
Totalt har 331 studenter (lärare och civilingenjörer) vid Linköpings Universitet utgjort 
underlaget för denna analys. Samtliga blivande civilingenjörer började sin utbildning hösten 
2016. I gruppen blivande lärare (som utgörs av ämneslärare i matematik mot årskurserna 7-9 
och gymnasiet) finns det några som började hösten 2015 och några som började hösten 2016, 
jämt fördelade i antal. Samtliga lärare har betraktats som en grupp i denna uppsats för att få en 
grupp som i antal är jämförbar med grupperna på civilingenjörsprogrammen. Notera att vad 
gäller civilingenjörsstudenterna i datamaterialet så utgör dessa endast en del av respektive 
programs nybörjarstudenter. Urvalet är gjort genom att låta de två första klasserna inom 
respektive program delta, d.v.s klass a och b. 
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Tabell 4 – fördelning av studenter per program 

Program Antal deltagare 
(studenter) 

Civilingenjör Datateknik (D) 66 
Civilingenjör Industriell Ekonomi (I) 59 
Civilingenjör Maskinteknik (M) 68 
Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik (Y) 61 
Lärare (L) 77 

Totalt 331 
 

Andra parametrar som kan komma att bli intressanta att undersöka är åldersfördelningen för 
studenterna, det vill säga tiden som har gått sedan gymnasiestudierna avslutades samt 
könsfördelningen per program. 
 
Graf 1 – åldersfördelning per program 

 

 
Värt att notera gällande ålder hos studenterna, är att gruppen lärare skiljer sig markant från 
gruppen civilingenjörer. Färre lärarstudenter väljer att gå direkt från gymnasiet till universitetet, 
samt att de har en betydligt större spridning i ålder. Då denna uppföljning är gjord på födelseår 
och gruppen som började 2015 är hopslagen med gruppen som började 2016, så borde en del 
av studenter födda 1996 räknas in i gruppen som går direkt från gymnasium till universitet. 
Detta är inte gjort. Bedömningen är att detta inte signifikant påverkar den generella bilden och 
slutsatserna ovan. 
 
Inom gruppen civilingenjörer har tydligt datateknik (D), maskinteknik (M) samt fysik och 
elektroteknik (Y) störst antal studenter som går direkt från gymnasiet till universitetet. 
Industriell ekonomi (I) har högsta antal som tagit ett sabbatsår innan studierna påbörjats (grön 
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stapel). De blivande civilingenjörerna på programmen M och Y har liknade spridning i ålder, 
med några äldre studenter, medan programmen D och I har en ytterst liten spridning i ålder.  

 

Graf 2 – könsfördelning per program 

 

 
D- och Y- programmen har tydligt minst antal kvinnliga studenter, medan lärarna ligger i andra 
änden av skalan med 40 % kvinnliga studenter. 

 

Gruppindelningar 
Följande grupper definieras av författaren. 
 
Program: 

 D – Datateknik 

 I – Industriell Ekonomi 

 L – Lärare 

 M – Maskinteknik 

 Y – Teknisk Fysik och Elektroteknik 
 
Lärare och Civilingenjörer: 

 Lärare – består av gruppen L 

 Ingenjör – består av grupperna D, I, M och Y 
 
Kön: 

 M – Man  

 K – Kvinna  
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Ålder: 

 Direkt – Född 1997-98: ”direkt från Gymnasiet till universitet” 

 Övriga 
 
Resultat: 

 Låg – 0-12 poäng 

 Medel – 13-18 poäng 

 Hög – 19-26 poäng 
 
Poängen ovan avser Resultatet R som studenten fick på proven AB och CD tillsammans. 
 
Tabell 5 – Deltagare per grupp (efter validering) 

Program Lärare/Ingenjör Kön Ålder Resultat 

D – 61 Lärare – 75 M – 237  Direkt – 102  Låg – 132  

I – 58 Ingenjör – 245  K – 83  Övriga – 218 Medel – 112  

L – 75    Hög – 76  

M – 68     

Y – 58      

 
Hela gruppen på 320 studenter delas upp i grupperna som definierades tidigare och då antingen 
på Program eller Lärare/Ingenjörer eller Kön eller Ålder eller Resultat enligt fördelningarna 
beskrivna i tabell 5. 

Validering av data 
I detta avsnitt kommer varje students svar att analyseras, med mål att validera data och sortera 
bort studenter som troligen inte har lagt ner tillräckligt med energi på självvärderingsformuläret. 
Målet är att få bort så många ytterlighetsvärden som möjligt för att säkra upp kvaliteten på 
analysen. 
 
Datamängden som utgör Resultatet har behandlats av lärare på universitet som har rättat 
matematikuppgifterna genom att använda en rättningsmall. Från eventuella, förmodligen 
sällsynta, felrättningar har bortsetts. Datamängden Uppskattning är den mest kritiska mängden 
för ytterlighetsvärden. Hur motiverad är man som student att fylla i ett självvärderingsformulär 
speciellt om man har tidsbrist? Det är därför viktigt att säkra kvaliteten av mängden 
Uppskattning. Nedan figur visar hur de olika datamängderna hänger ihop, där Resultatet, 
Uppskattning och Självinsikt är lika stora datamängder som har en relation enligt Figur 1. 
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Figur 1 – Relation datamängder 
 

 

 
 
Analysen delades in i tre olika fall: 

1. Alla svar lika i självvärderingsformuläret 
2. Analys av alla X och XX svar i mängden Självinsikt 
3. Orimligt höga överskattningar 

 
Alla svar lika i självvärderingsformuläret 
En student som inte hinner eller vill vara med att fylla i självvärderingsformuläret fyller mest 
troligt i alla svar med ett poäng eller noll poäng.  Studenter som har en total poäng nära ”alla 
rätt” kommer givetvis att kunna svara ett poäng på alla självuppskattningsuppgifter. Studenter 
som har medel eller låga poäng som svarar med ett poäng på alla självuppskattningsuppgifter 
bör troligen sorteras bort. Givetvis gäller motsvarande resonemang för studenter som har nära 
alla fel. Denna analys genomfördes per prov. 
 
Totalt 53 studenter hade svarat med ”alla rätt” eller ”alla fel” i mängden Uppskattning på något 
av de två proven. Endast 3 studenter sorterades bort, för övriga studenter bedömdes svaren vara 
slarv eller naturligt med tanke på Resultatet. 
 
Analys av alla X och XX svar i mängden Självinsikt 
Genomgång av samtliga ”X” och ”XX” svar medförde att 6 studenter togs bort av totalt 34 
studenter. I de fall där studenten inte sorterades bort bedömdes det vara slarv som låg bakom 
självuppskattningen ”X” eller ”XX”. 

 
Orimligt höga överskattningar 
Vid analysen kunde det lätt konstateras att 2 studenter hade orimliga ytterlighetsvärden vad 
gäller antal överskattningar ö så de två togs också bort. 
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Summering validering av data 
Totalt har 11 studenter sorteras bort så det totala antalet är 320 studenter efter valideringen. UB, 
X och XX svaren står endast för 1.3% av de totala svaren medan 11 studenter av 331 utgör 
3.3%. Felen var alltså koncentrerade till ett fåtal studenter som nu är borttagna i 
analysmängderna.  
 
Fördelningen per program av de borttagna studenterna var: 

 5 studenter på D 

 3 studenter på Y 

 2 studenter på L 

 1 student på I   
 
Tabell 4 uppdaterad – fördelning av studenter per program efter validering 

Program Antal deltagare i analysen 
(studenter) 

Civilingenjör Datateknik (D) 61 
Civilingenjör Industriell Ekonomi (I) 58 
Civilingenjör Maskinteknik (M) 68 
Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik (Y) 58 
Lärare (L) 75 

Totalt 320 
 

Etiska överväganden 
Då studien baseras på redan insamlat material så har författaren förutsatt att studenterna som 
deltog i de diagnostiska provet fått information om syftet med insamlingen av data, fått 
möjlighet att avstå deltagande, fått information att uppgifterna (persondata och svar) hanteras 
konfidentiellt samt att uppgifterna endast kommer att användas i forskningssyfte.    
 
I inlämningspapperen fanns personnummer, namn, självvärderingsformulären, AB och CD 
proven samt valt program.  
 
Ibland var det svårt att avgöra kön på studenten baserat på namnet, och i dessa fall har 
författaren använt den näst sista siffran i personnumret för att bestämma kön. 
 
I databasen registrerades endast kön, program, födelseår, födelsemånad, resultat samt 
uppskattning. Födelsemånad användes aldrig då det inte fanns någon relevans eller koppling 
till andra data. 
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Verktyg för analys av data 
Syftet med detta stycke är att redovisa de olika verktyg (grafer och tabeller) som kommer att 
användas i analysen av data. Läsaren har en fördel att förstå dessa verktyg redan nu och på detta 
sätt enklare kunna ta till sig analysen och diskussionen i de följande kapitlen. 

Stapeldiagram - resultatgraf 
Då proven består av tretton frågor kommer det vara nödvändigt för att visualisera resultat att 
använda stapeldiagram där den horisontella axeln utgör maximalt tretton eller tjugosex (båda 
proven) poäng. Den vertikala axeln visar då antal studenter. Se exempel nedan (Graf 3). 

 
Graf 3 – Fördelningen av Resultatet R på AB provet för gruppen lärare 

 

 

Linjegraf – RUS analyser 
Denna typ av graf kommer att användas för RUS analyser som visar skillnader och samband 
mellan Resultat R, Uppskattning U, över- och underskattning, blanka svar samt Självinsikt S 
per grupper och matematiska områden. Se exempel nedan (Graf 4). 
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Graf 4 – Resultat R per grupp och matematiskt område 

 

 

Visualisera datapunkter i en normalfördelning 
En metod som kommer att användas för att visualisera resultat är att räkna ut medelvärde och 
standardavvikelse för en datamängd och visualisera detta i en graf med 
normalfördelningskurvan utan att ta hänsyn till om mängden verkligen är normalfördelad. 
Kurvans maxvärde är normaliserat till ett. Detta ger en bra visuell bild när man vill jämföra de 
olika grupperna. Se exempel nedan (Graf 5). 

 
Graf 5 – Visualisering av Resultat R på AB provet för samtliga program 

 

 

Korrelationsgraf 
Korrelationen mellan olika storheter kan komma att bli intressant att analysera. Excel har valts 

som verktyg för denna analys, mer specifikt funktionen 𝑓 = 𝐾𝑂𝑅𝑅𝐸𝐿(… ). Den ger ett svar 

mellan minus ett och plus ett för en given datamängd. Nedan ett exempel på en korrelation med 
värdet 0.8 visad i en Excelgraf (Graf 6 nedan). 
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Graf 6 – Korrelation mellan Uppskattning U och Resultat R för samtliga studenter 

 

 

Över- och underskattnings graf (öu-graf) 
För att beskriva Självinsikten kan man visa utfallet S. Detta visar hur duktig en grupp studenter 
är på att korrekt matcha Resultatet och Uppskattningen och detta görs med hjälp av en 
resultatgraf (Graf 3) enligt ovan. 
En ytterligare viktig del av Självinsikt är över- och underskattningar. Hur kan man visa detta på 
ett bra sätt? Ett sätt är att låta y-axeln beskriva möjliga överskattningar och x-axeln beskriva 

möjliga underskattningar, som ett två dimensionellt stapeldiagram. Värdet i en punkt (𝑢, ö) 

beskriver då antal studenter som har precis 𝑢 underskattningar och precis ö överskattningar. 

För att lättare tolka grafen har en färgkod lagts till som går från mörkt rött till lila. Se exempel 
nedan (Graf 7). 
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Graf 7 – öu analys för samtliga studenter 

 

 

 

Viktat medelvärde av öu-grafen 
Det är svårt att jämföra öu-grafer analytiskt eller i en samlad graf. öu-grafen ger en bild för ögat 
och man kan ana samband och förhållanden, vilka kommer diskuteras i avsnittet ”Resultat”. Ett 

verktyg för att konsolidera öu-grafen för en grupp i en punkt (ū, ȫ) behövs, för att sedan kunna 

jämföra olika grupper av studenter på ett enkelt sätt. 
 
Ett sätt är att tänka origo i öu-grafen som ett stöd och alla värden i öu-grafen (antal studenter) 
som tyngder och om man då multiplicerar med avståndet från stödet och summerar över alla 

punkter (𝑢, ö)  för ö  respektive 𝑢  så ger det en tyngdpunkt (ū, ȫ) . Detta blir ett viktat 

medelvärde i två dimensioner. Se bilaga 2 för en detaljerad beskrivning av viktat medelvärde 
av en öu-graf. 

 
 

12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 12 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 9 12 4 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 14 15 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 8 9 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 16 10 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 7 7 8 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0
1 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0

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

Ö
ve

rs
ka

tt
as

1 2 3 4 5 6 7 8 >8
Antal Studenter
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Resultat 
I första steget i analysen kommer hela gruppen att analyseras genom att visa de tre mängderna 
Resultat, Uppskattning och Självinsikt: 
 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 = {𝑅ä𝑡𝑡 , 𝐹𝑒𝑙 , 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑘 } 

𝑈𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = {𝑅ä𝑡𝑡 , 𝐹𝑒𝑙 , 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑘 } 

𝑆𝑗ä𝑙𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖𝑘𝑡 = {𝑘 , ö , 𝑢 , 𝑈𝐵 , 𝑋 , 𝑋𝑋 } 
(𝑡𝑜𝑡 ä𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛) 

 

Tabell 6 – summering av datamängderna för alla studenter (0 ≤ 𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍 ≤ 8320) 

Namn Antal Procent av totalt antal 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡  {4408, 2795, 1117} {53%, 34%, 13%} 

𝑈𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  {5520, 2708, 92} {66%, 33%, 1%} 

𝑆𝑗ä𝑙𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖𝑘𝑡  {6224, 1554, 433, 28, 64, 17} {75%, 19%, 5%, 0%, 1%, 0%} 

 
Tabell 6 visar mängderna dels i antal och dels i procent.  
 
Då blir: 

𝑅 = 4408, 𝑈 = 5520,  𝑆 = 6224 

ö = 1554, 𝑢 = 433 

𝑈𝐵 = 28,  𝑋 = 64,  𝑋𝑋 = 17 
 

𝑈𝐵 , 𝑋  𝑜𝑐ℎ 𝑋𝑋  är försvinnande små efter valideringen. Intressant är att antal fel i 

mängden 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡  𝑜𝑐ℎ 𝑈𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  är nästan lika. Det går att på gruppnivå tolka det 

som att de blanka svaren på provet uppskattades som riktiga svar, dock är det lång ifrån säkert 
att det stämmer när man tittar på uppgift för uppgift. Vidare kan konstateras att antal 
överskattningar är nästa fyra gånger fler än antal underskattningar. 

R – resultat per program och grupp 
Nedan används normalfördelningsgrafen för att på ett enkelt sätt visa skillnader mellan de 
olika programmen. 

Tabell 7 – summering (AB+CD) av resultatet (R) per program 

Program Antal 
deltagare 

Medelvärde Standard 
avvikelse 

Civilingenjör Datateknik 61 13,3 5,4 
Civilingenjör Industriell Ekonomi 58 16,2 4,9 
Civilingenjör Maskinteknik 68 14,2 4,2 
Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik 58 16,4 5,0 
Lärare 75 9,9 5,7 
 320 13,8 5,6 
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Graf 10 – Resultat R för AB provet per program 

 

 
Graf 11 – Resultat R för CD provet per program 

 

 

Graf 12 – Resultat R för AB+CD provet per program 

 

 
Resultatet R i tabellen och Graf 12 ovan visar att bäst resultat totalt (AB+CD) har studenterna 
på Y med ett medelvärde på 16.4 poäng, tätt följt av I och sämst resultat har studenterna på L 
med ett medelvärde på 9.9 poäng. Lärarna ligger långt efter Ingenjörerna och har störst 
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spridning. M representerar med ett medelvärde på 14.2 poäng hela gruppen på 320 studenter 
(medelvärde 13.8) bäst. Intressant är att M har den lägsta standardavvikelsen och kan betecknas 
som en mycket homogen grupp och det stöds också av det faktum att ingen av M-studenterna 
sorterades bort i valideringen. 
 
En jämförelse mellan AB- och CD provet ger slutsatsen att AB provet har ett medelvärde på 
8.0 poäng jämfört med 5.8 poäng för CD provet. Det skiljer alltså hela 2.2 poäng mellan AB- 
och CD provet. Lärarna utmärker sig även här med störst skillnad (2.7 poäng) mellan AB- och 
CD provet. Denna slutsats var först förvånande med tanke på CD matematiken är ju den som 
studenterna läste senast medan det säkert beror på att CD matematiken är svårare. 
 

Graf 4 (samma som sid 17) – Resultat R per grupp och matematiskt område 

 

 
Graf 4 ovan är mycket intressant. Den visar Resultatet R per matematiskt område (enligt tabell 
1 och 2 ovan) per program. Ordningen på x-axeln av områden bestämdes genom att titta på hela 

gruppens Resultat 𝑅  per område och ordna dessa i fallande skala med avseende på respektive 
resultat. Det verkar som om studenterna har lättast för Aritmetik och kämpar mest med 
Logaritmer. Det råder stor likhet mellan de olika grupperna vad gäller det svåraste och lättaste 
området, dock utmärker sig grupperna Lärare, Övriga och Kvinnor då ordningen för Räta 
Linjen/Algebra samt Integraler/Geometri är omkastad jämfört med hela gruppen. Gruppen 
Lärare har ytterligare ett område som är omkastad och det är Aritmetik/Problemlösning. Detta 
kan identifieras i Graf 4 genom att leta efter ”uppförsbackar”. Generellt så verkar det som om 
CD områdena upplevs svårare även om man tittar på gruppen Direkt som borde ha dessa 
kunskaper och färdigheter mer aktuella. Slutligen kan konstateras att gruppen Direkt ligger bäst 
till i samtliga matematiska områden. 

  

RUS – analyser 
Totalt – alla studenter 

Nedanstående tre grafer visar hur summan 𝑅 , 𝑈  𝑜𝑐ℎ 𝑆  fördelas med antal studenter.  
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Graf 13 – Resultat R i stapeldiagram 

 

 

Graf 14 – Uppskattning U i stapeldiagram 

 

 
Graf 15 – Självinsikt S i stapeldiagram 
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Analysen av Graf 13, Graf 14 och Graf 15 ovan ger att spridningen är störst i Resultatet 𝑅  

och liknande i Uppskattningen 𝑈 , dock skiljer sig spridningen i Självinsikten 𝑆  där den är 

markant mindre (mer samlat stapeldiagram) än både spridningen i 𝑅  och 𝑈 . I absoluta 

värden är 𝑅  lägst följt av 𝑈  och 𝑆 . Studenternas Självinsikt har ett medelvärde på ~20 

poäng och är därmed 6 poäng högre än medelvärdet av Resultatet ~14 poäng. 

 

Totalt och uppdelat på AB- och CD prov 

Nedan tre grafer visar hur summan 𝑅 , 𝑈  𝑜𝑐ℎ 𝑆  fördelas med antal studenter per 

provresultat för AB- respektive CD provet. 
 

Graf 16 - Resultat R uppdelat på prov AB och CD 

 

 
Graf 17 – Uppskattning U uppdelat på prov AB och CD 
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Graf 18 – Självinsikt S uppdelat på prov AB och CD 

 

 
Uppdelningen i AB- och CD prov ger ytterligare information enligt Graf 16, Graf 17 och Graf 
18 ovan och samma sak som kunde konstateras i Graf 10 och Graf 11 från föregående stycke 
ovan kan också identifieras här, d.v.s. att CD provet har ett sämre Resultat R än AB provet och 
detta speglas också i Uppskattningen U i Graf 17. I Graf 18 är det värt att notera att Självinsikten 
S är oberoende av svårighetsgrad på provet, de gula och svarta staplarna ligger samlade på 
ungefär samma plats i diagrammet samtidigt är CD provet svårare än AB provet. 

 
Studenterna uppdelade per program 

Nedan grafer visar hur summan 𝑅 , 𝑈  𝑜𝑐ℎ 𝑆  fördelas med antal studenter per provresultat 
för först AB- och sedan CD provet. (𝑥𝑥 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛; 𝐷, 𝐼, 𝐿, 𝑀 𝑜𝑐ℎ 𝑌) 
 

Graf 19 – RUS analys av AB provet per program 
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För Graf 19 ovan så framkommer det egentligen ingen ny information när man bryter upp data 
per program. M och I grupperna fortsätter att visa en samlad bild och detta visar återigen att 
dessa grupper är mycket homogena. 
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Graf 20 – RUS analys av CD provet per program 
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Graf 20 ovan ger heller ingen ny information sedan tidigare. Vi kan dock se att CD provet är 
svårare än AB provet och spridningen har ökat för R och U för samtliga program. Lärarnas 
Resultat, Uppskattning och Självinsikt (de gröna staplarna) är intressanta då de visar på att 
självinsikten verkligen är oberoende av svårigheten på provet. Medelvärdet för R och U ligger 
lågt på skalan medan S ligger i andra ändan och väl samlat. 

 
Studenterna uppdelade på lärare och civilingenjörer 
När det gäller RUS analys för grupperna Lärare och Ingenjörer valdes att öka detaljgraden då 
detta är en av huvudfrågorna i denna uppsats. Vi kommer att fortsätta att analysera R, U och S 
men uppdelat på de olika matematiska områdena definierade i tabell 1 och 2. Dimensionen 
över- och underskattning är också med i detta material för att kunna se fler samband. öu-
analysen redovisas mer i detalj i nästkommande avsnitt. 

 
Tabell 8 – RUS analys per matematiskt område för civilingenjörer och lärare 

 

Då denna tabell är svår att tränga igenom så följande grafer togs fram för att bättre 
åskådliggöra innehållet. 

 
Graf 21 – Resultat R och Uppskattning U för lärare och civilingenjörer 

 

  

Rätt Fel Blank Rätt Fel Blank k ö u UB X XX Rätt Fel Blank Rätt Fel Blank k ö u UB X XX
ARI 81% 18% 1% 92% 8% 0% 81% 15% 4% 0% 0% 0% 55% 34% 11% 71% 29% 1% 79% 18% 3% 1% 0% 0%
PROB 79% 19% 2% 87% 13% 0% 87% 11% 3% 0% 0% 0% 63% 31% 7% 84% 16% 0% 73% 23% 3% 0% 0% 1%
RL 68% 26% 6% 86% 13% 1% 78% 19% 1% 1% 0% 0% 43% 36% 21% 54% 45% 1% 78% 16% 5% 0% 1% 0%
ALG 68% 22% 10% 76% 24% 0% 84% 12% 4% 0% 0% 0% 53% 35% 12% 66% 33% 1% 78% 17% 4% 1% 0% 0%
EKV 63% 30% 7% 76% 23% 0% 73% 20% 6% 0% 0% 0% 43% 38% 19% 58% 41% 1% 72% 21% 6% 0% 1% 0%
TRIG 54% 35% 11% 59% 40% 1% 71% 17% 11% 1% 0% 0% 33% 40% 26% 41% 57% 1% 77% 14% 7% 0% 1% 0%
DER 47% 45% 8% 66% 33% 1% 67% 26% 7% 1% 0% 0% 27% 55% 18% 51% 49% 0% 70% 27% 3% 0% 0% 0%
INT 39% 47% 15% 65% 33% 1% 65% 30% 3% 1% 0% 0% 15% 41% 45% 30% 70% 0% 82% 16% 1% 0% 0% 1%
GEO 33% 40% 27% 53% 46% 1% 71% 23% 4% 1% 1% 0% 21% 47% 32% 39% 59% 1% 75% 21% 3% 1% 0% 0%
LOG 26% 33% 41% 31% 69% 1% 83% 10% 6% 1% 0% 0% 11% 35% 55% 9% 89% 1% 92% 3% 4% 1% 0% 0%

Resultat R Uppskattning U Självinsikt S
Civilingenjör Lärare

Resultat R Uppskattning U Självinsikt S
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Graf 22 – Självinsikt S för lärare och civilingenjörer 

 

 
Graf 23 – över- och underskattning för lärare och civilingenjörer 

 

 

Graf 24 – inget svar (Blank) lämnat för lärare och civilingenjörer 
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Genom att analysera Grafer 21-24 kan bland annat ses skillnaden i Resultatet R mellan Lärare 
och Ingenjörer. I Graf 23 syns en tendens att överskatta sin förmåga när det blir svårare 
uppgifter och detta går till en viss gräns då det blir så svårt att man kanske inte ens lämnar ett 
svar (se graf 24). Detta blir tydligt exempelvis i det matematiska området logaritmer i Graf 21 
och Graf 23. Vidare visar återigen Graf 22 att Självinsikt är oberoende av svårighetsgrad. I graf 
23 kan man se att ingenjörerna verkar underskatta sin förmåga just i området Trigonometri. Det 
finns ingen enkel förklaring till detta och det kommer att återkomma i kommande analyser 
mellan övriga grupper. 

 
Studenterna uppdelade i män och kvinnor 
Tabell 9 – RUS analys per matematiskt område för män och kvinnor 

 

 

Graf 25 – Resultat R och Uppskattning U för män och kvinnor 

 

  

Rätt Fel Blank Rätt Fel Blank k ö u UB X XX Rätt Fel Blank Rätt Fel Blank k ö u UB X XX
ARI 76% 20% 4% 89% 11% 0% 82% 16% 2% 0% 0% 0% 73% 25% 1% 80% 20% 0% 77% 15% 8% 0% 0% 0%
PROB 76% 21% 3% 87% 13% 0% 85% 13% 2% 0% 0% 0% 72% 24% 4% 82% 18% 0% 78% 16% 6% 0% 0% 0%
RL 64% 29% 7% 83% 16% 1% 77% 20% 1% 0% 1% 0% 58% 27% 14% 67% 31% 1% 80% 14% 5% 1% 0% 0%
ALG 65% 23% 12% 74% 25% 1% 83% 12% 3% 0% 0% 0% 62% 31% 7% 73% 27% 0% 81% 15% 4% 0% 0% 0%
EKV 61% 30% 9% 75% 24% 1% 74% 20% 5% 0% 0% 0% 52% 35% 13% 62% 37% 1% 71% 20% 9% 0% 0% 0%
TRIG 51% 36% 13% 58% 41% 1% 73% 16% 10% 0% 1% 0% 43% 37% 20% 48% 51% 1% 70% 16% 12% 1% 0% 0%
DER 46% 46% 8% 66% 33% 1% 66% 27% 6% 0% 0% 0% 33% 51% 16% 52% 46% 2% 71% 23% 4% 1% 0% 0%
INT 36% 45% 19% 62% 37% 1% 69% 28% 2% 1% 0% 0% 23% 46% 31% 42% 56% 2% 71% 23% 4% 1% 1% 0%
GEO 31% 42% 28% 51% 48% 2% 71% 24% 4% 1% 1% 0% 29% 43% 28% 47% 53% 0% 75% 21% 4% 0% 0% 1%
LOG 26% 33% 41% 28% 71% 1% 83% 9% 7% 1% 0% 0% 12% 36% 52% 18% 81% 1% 90% 6% 1% 1% 0% 1%

Man Kvinna
Resultat R Uppskattning U Självinsikt S Resultat R Uppskattning U Självinsikt S
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Graf 26 – Självinsikt S för män och kvinnor 

 

 
Graf 27 – över- och underskattning för män och kvinnor 

 

 

Graf 28 – inget svar (Blank) lämnat för män och kvinnor 
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Graferna 25 – 28 visar att skillnader mellan Man och Kvinna i Resultatet R (Graf 25) är betydligt 
mindre än mellan Lärare och Ingenjörer. Självuppskattningens oberoende till svårighetsgraden 
bekräftas (Graf 26), dock är skillnaden mellan män och kvinnor mindre än mellan Lärare och 
Ingenjörerna. När det gäller området Trigonometri så syns samma tendens (Graf 27) som för 
Lärare och Ingenjörer. Skillnaden mellan Man och Kvinna är mindre än Lärare och Ingenjörer 
och det verkar som om Lärarna utmärker sig genom att dom inte underskattar området 
Trigonometri. 

 
Studenterna uppdelade på olika åldrar 
Tabell 10 – RUS analys per matematiskt område för gruppen direkt och övriga 

 

 

Graf 29 – Resultat R och Uppskattning U för gruppen direkt och övriga 

 

  

Rätt Fel Blank Rätt Fel Blank k ö u UB X XX Rätt Fel Blank Rätt Fel Blank k ö u UB X XX
ARI 73% 22% 5% 84% 16% 0% 81% 15% 4% 0% 0% 0% 80% 20% 0% 93% 7% 0% 81% 16% 3% 0% 0% 0%
PROB 73% 24% 3% 87% 13% 0% 83% 15% 2% 0% 0% 0% 79% 18% 3% 84% 16% 0% 85% 10% 5% 0% 0% 0%
RL 55% 33% 11% 73% 27% 1% 76% 20% 3% 0% 1% 0% 77% 18% 4% 92% 6% 2% 83% 15% 0% 1% 0% 0%
ALG 62% 27% 11% 72% 27% 0% 82% 14% 4% 0% 0% 0% 69% 21% 11% 76% 23% 0% 85% 11% 4% 0% 0% 0%
EKV 55% 32% 13% 67% 32% 0% 73% 19% 7% 0% 0% 0% 64% 32% 4% 82% 17% 1% 73% 22% 4% 1% 1% 0%
TRIG 44% 37% 19% 48% 51% 1% 75% 14% 10% 0% 1% 0% 60% 35% 5% 70% 28% 2% 68% 21% 10% 1% 0% 0%
DER 37% 51% 12% 60% 40% 0% 66% 28% 5% 0% 0% 0% 54% 40% 6% 69% 29% 2% 70% 21% 7% 2% 0% 0%
INT 26% 46% 28% 47% 53% 0% 72% 24% 3% 0% 0% 0% 49% 44% 8% 78% 19% 2% 63% 32% 2% 2% 0% 0%
GEO 28% 43% 29% 48% 51% 1% 74% 22% 3% 0% 0% 0% 34% 40% 25% 53% 45% 2% 68% 25% 6% 1% 0% 0%
LOG 20% 32% 49% 24% 76% 0% 88% 7% 4% 0% 0% 0% 27% 38% 34% 29% 69% 2% 78% 11% 9% 2% 0% 0%

Övriga Direkt
Resultat R Uppskattning U Självinsikt S Resultat R Uppskattning U Självinsikt S
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Graf 30 – Självinsikt S för gruppen direkt och övriga 

 

 
Graf 31 – över- och underskattning för gruppen direkt och övriga 

 

 

Graf 32 – inget svar (Blank) lämnat för gruppen direkt och övriga 

 

 



37 

 

Från Graferna 29-32 kan bara konstatera att gruppen Direkt har bäst resultat av alla grupper. I 
övrigt så finns det inget nytt att skriva om vad gäller grupperna Direkt och Övriga. 

öu – analyser 
Totalt – alla studenter 
Nedan visas öu-grafer för de olika grupperna. Det visar sig att ingen student har gjort fler än 12 
överskattningar eller underskattningar och det är anledningen till att max värden är satta så i 

samtliga grafer. ö  𝑜𝑐ℎ 𝑢  kan ju rent teoretiskt nå värden upp till 26. 
 

Graf 33 – öu analys för samtliga studenter 

 

 
Graf 33 ovan visar samtliga studenter och deras över- och underskattningar. Generellt kan vi 
konstatera att överskattningar är 3-4 gånger fler än underskattningarna. Ingen student har gjort 
noll överskattningar och noll underskattningar. Det lila området ligger koncentrerat till 

intervallet (𝑢 , ö ) = (0 … 2, 2 … 8).   

  

12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 10 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 16 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 10 13 7 7 0 1 1 0 1 0 0 0 0
5 16 15 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 11 11 12 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 19 14 6 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0
2 8 13 12 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 5 2 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
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Studenterna uppdelade per program 

 
Graf 34 – öu analys per program 

 

 
I analysen av Graf 34 ovan är det svårt att dra några egentliga slutsatser, det går att konstatera 
att D och L faktiskt endast har några få ytterlighetsvärden i antal underskattningar över tre 
stycken medan överskattningarna inte skiljer sig på ett signifikant sätt. 

 
Studenterna uppdelade i man och kvinna 

 
Graf 35 – öu analys av män och kvinnor 
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Förutom att det finns fler datapunkter i gruppen Man så är det svårt att identifiera några 
skillnader mellan män och kvinnor i Graf 35 ovan. 

 
Studenterna uppdelade på olika åldrar 

 
Graf 36 – öu analys för grupperna Direkt och Övriga 

 

 
I Graf 36 ovan går det att dra slutsatsen att spridningen och det absoluta antalet underskattningar 
är större i gruppen Övriga (-1996) jämfört med gruppen Direkt (1997-98). Samma tendens finns 
i överskattningar.  

 
Studenterna uppdelade i grupper som har olika resultat på provet 

 
Graf 37 – öu analys för grupperna Låg (0-12p), Medel (13-18p) och Hög (19-26p) 

 

 
I Graf 37 ovan så har öu-grafen gjorts för grupper som hade olika Resultat R på AB- och CD 
provet tillsammans. Här kan konstateras att det är en stor skillnad i gruppen Hög (10-26p) 
jämfört med övriga två grupper. Det verkar alltså vara så att den bästa gruppen studenter gör 
färre överskattningar. Det betyder att Självinsikten S är högre för denna grupp. Slutsatsen blir 
att man har högre Självinsikt då man har ett bättre resultat på provet. 
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Samtliga grupper 

 
Graf 38 – viktat medelvärde öu-graf för samtliga grupper 

 

 
Anledningen till att ta fram viktade medelvärden på öu-grafen var just att kunna analysera de 
olika grupperna på ett bättre sätt. Graf 38 ovan har fokuserats på ett litet och intressant område, 
nämligen området där överskattningarna sträcker sig från 2.7 till 6.7 och underskattningarna 
från 1 till 1.7. 
 
Antal överskattningar skiljer sig inte mycket åt för de flesta grupperna, förutom gruppen som 
har ett lågt resultat Låg (0-12 poäng) och gruppen med ett högt resultat Hög (19-26 poäng). 
Gruppen med bäst resultat gör färre överskattningar än gruppen med sämst resultat, skillnaden 
är hela 3.3. Gruppen med medelresultat skiljer inte sig från övriga grupper utan ligger i 
intervallet 4.2 till 5.5. 
 
Skillnaden i underskattningar i Graf 38 ovan ser ut att vara stor, dock konstateras att hela skalan 
i x-axeln utgör en skillnad på 0.7 och det ligger i samma storleksordning (1.3) som spridningen 
i överskattningar om man bortser från grupperna med bäst och sämst resultat. Slutsatsen är att 
spridningen i underskattningar inte är signifikant. 

 

Korrelationer 
För att hitta samband mellan de olika parametrarna så analyserades olika möjliga samband 
och både regressionsanalys och korrelationsanalys användes. Få samband hittades genom att 
använda dessa metoder och det var anledningen till att RUS analys och öu-graferna togs fram. 
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Korrelationsanalysen gav dock två tydliga samband med korrelationskoefficienter på cirka 0.8 
(se Graf 39 och Graf 40 nedan). 

 
Graf 39 – korrelation Uppskattning U och Resultat R för alla studenter 

 

 

 
Denna korrelation är självklar, det vore konstigt om inte uppskattningarna hänger ihop med 
resultatet. 

 
Graf 40 – korrelation överskattning ö och Självinsikt S för alla studenter 

 

 

 
En överskattning är ju när man får fel på en uppgift som man har gissat att man skall få rätt på. 
Om man då har alla rätt eller många rätt så blir antalet möjliga överskattningar färre. Detta kan 
ses som den ”skarpa” kanten i Graf 40 ovan. Detta är också en naturlig korrelation som 
egentligen inte ger någon ny information. Detta faktum påverkar till viss del slutsatsen som 
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gjordes i Graf 37, d.v.s. att en högre kunskap minskar antal överskattningar och därmed ökar 
självinsikten. Även underskattningar minskar i Graf 37 med ökad kunskap, alltså kan påverkan 
på överskattningar inte vara så stor och därför bedömer författaren att slutsatsen för Graf 40 
inte ändrar slutsatsen för Graf 37. 
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Diskussion och slutsatser  
Syftet med detta examensarbete var att undersöka blivande studenters Självinsikt gällande sina 
egna matematikkunskaper. Förhoppningen med arbetet var att kunna dra slutsatser om 
sambanden mellan studenternas Självinsikt i sina matematikkunskaper och till exempel deras 
kön, val av utbildning, ålder och faktisk kunskap i matematik. Vidare söks ökad förståelse för 
hur gruppen av studenter som har valt att bli lärare i matematik, presterar och hur deras 
Självinsikt förhåller sig mot gruppen civilingenjörer vid olika program. 
 
Provets komposition är en blandning av uppgifter från olika områden inom matematik för 
gymnasiet och är välbalanserat. Uppgifterna är tillrättalagda för att kunna genomföras utan 
hjälpmedel och det förekommer inga krav på långa uträkningar utan om man kan området så är 
det enkelt och snabbt att komma fram till svaret.  
 
Resultatet visar tydligt att studenterna på I- och Y-programmen har bäst kunskap och presterar 
därmed det bästa resultatet, medan gruppen lärare har ett signifikant sämre resultat. Störst är 
skillnaden i CD provet. 
 
Analysen visar att gruppen lärare är minst homogen av de olika grupperna sorterade per 
program och innehåller många äldre studenter som inte har gått direkt från gymnasiet till 
universitet. Det finns ju då en risk att matematikkunskaperna har fallit i glömska. Emot detta 
argument finns ju en förväntan att blivande lärare har ett intresse för matematik så det förefaller 
konstigt att detta inte syns i resultatet.  
 
I Graf 4 syns kunskapsnivån för samtliga grupper uppdelat på matematikområde och här ser 
man ju ännu tydligare skillnaden mellan grupperna lärare och ingenjörer. De 
matematikområden som studenterna har sämst resultat på är logaritmer, integraler, geometri 
och derivata. För samtliga studenter är dessa områden svårast, till och med för gruppen som har 
gått direkt från gymnasiet till universitet. Detta är anmärkningsvärt då dessa områden är centrala 
i matematik 3 och 4 och det borde ligga närmast i minnet.  
 
Vad gäller frågan om Självinsikt, det vill säga hur väl studenterna känner sin egen förmåga i 
matematik så är Uppskattningen U som studenterna gör i direkt anslutning till provet 25 % 
högre än Resultatet R. Enligt Stankov (2011) kan det indikera ett fel i lärandeprocessen och i 
analysen som Öfverström (2011) gör konstaterades att svenska studenter har ett gott 
Självförtroende som kan verka hämmande på motivationen att lära mer. Finska studenter hade 
ett lägre Självförtroende och presterade bättre än de svenska studenterna. Kanske kan ett lågt 
Självförtroende tillsammans med en hög Självtillit skapa en stark drivkraft.  
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Studenterna överskattar sin förmåga mer än de underskattar den och här rör det sig om en faktor 
3-4. Självinsikten S är generellt högre än både Resultatet R (+41 %) och Uppskattningen U (+13 
%) och den ligger mer samlad med mindre spridning och är oberoende av svårighetsgraden av 
uppgifterna till en viss gräns. När det blir så svårt att studenten inte kan ge ett svar ökar 
Självinsikten S, det vill säga studenten vet att de kommer att få noll poäng på uppgiften. Att 
överskattningar är fler än underskattningar är naturligt då det visar på en positiv inställning hos 
studenten att lyckas. 
 
Graf 37 (öu-analys uppdelat på grupper med olika resultat) är intressant då den ger ett tydligt 
bevis på att studenter med låga resultat överskattar sin förmåga kraftigt. Detta går också att 
uttrycka som att studenter tenderar att överskatta svåra uppgifter, se Graferna 23, 27 och 31. 
Mer generellt gäller att studenter med höga resultat både underskattar och överskattar mindre 
än studenter med medel och låga resultat.  
 
Detta stämmer till viss del med Stankov’s (2011) teori att höga överskattningar visar på ett fel 
i lärandeprocessen (studenten saknar ju kunskap), dock stämmer det inte med teorin att ett högt 
Självförtroende leder till bra Resultat R. Ett högt Självförtroende kan verka hämmande på hur 
viktigt det är att arbeta hårdare. En hög Självinsikt är ju betydligt bättre om den kombineras 
med en stor portion av Självtillit, då har studenten både insikten om vad som skall göras och 
förmågan att göra det.  
 
Nästa steg i analysen var att bryta ner Resultat R och Självinsikt S på de olika grupperna. 
Grupperna är kön, ålder samt program (Lärare/Ingenjörer), dock kunde inga stora skillnader i 
Självinsikt mellan Man och Kvinna, Lärare och Ingenjör samt Direkt och Övriga detekteras.  
 
Gällande Resultatet har Ingenjörer i medelvärde 20 procentenheter högre Resultat R än Lärare, 
Män har i medelvärde 7 procentenheter högre Resultat R än Kvinnor samt de som går direkt 
från gymnasiet till universitetet har i medelvärde 12 procentenheter högre Resultat R än de som 
väntar mer än ett år med att påbörja studierna. 
  
Slutsatsen är att Självinsikt S inte har ett samband med kön, ålder eller val av utbildning. Det är 
en förmåga som vi alla har. Det finns självklart individer med bättre och sämre Självinsikt. 
 
Resultatet mellan grupperna är ju olika så det borde gå att mäta en skillnad i Självinsikt mellan 
grupperna (en hög kunskap ger ju en hög Självinsikt). Detta kan dock inte verifieras givet det 
tillgängliga datamaterialet. Antagligen beror det på att spridningen mellan grupperna i medel 
är så mycket mindre än spridningen mellan individer i hela gruppen. Det skulle behövas andra 
verktyg och en större population för att visa detta.  
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Summering av svar på frågeställningen: 

 Hur ser sambandet ut mellan blivande studenters matematikkunskap och 
Självinsikt? 
Svar: Det finns ett tydligt samband och det är att högre kunskap ger en större 
Självinsikt. Graf 37 är ett exempel. 

 Hur ser sambandet ut mellan studenternas prestationer på provets olika 
matematikområden och studenternas Självinsikt? 
Svar: Självinsikt är oberoende av svårighetsgrad inom kunskapsdomänen som 
studenterna har efter att ha läst gymnasiekursen. Graferna 22, 26 och 30 visar på 
detta samband 

 Är Självinsikten hos män och kvinnor signifikant annorlunda? 
Svar: Graf 26 visar väldigt små skillnader i självinsikt hos kvinnor och män. 

 Vilka skillnader och likheter i matematikkunskap och Självinsikt har blivande 
studenter på de olika programmen? 
Svar: Självinsikt skiljer inte signifikant mellan de olika programmen (Graf 22). 
Matematikkunskap å andra sidan skiljer 20 % mellan blivande ingenjörer och lärare 
(Graf 12) 
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Egna reflektioner 
Lärare har ett avsevärt sämre resultat än ingenjörer och det är tråkigt att konstatera detta. Varför 
kan vi inte attrahera de bästa i matematik till att utbilda till lärare? 
 
Som blivande lärare är resultatet av denna studie viktigt. Kunskap är viktigt för att ha en bra 
självinsikt och en bra självinsikt är bra för studenten för att förstå var det är bäst att lägga energi 
och känna till sina styrkor och svagheter.  
 
Slutsatsen att det är främst inom gymnasiekurserna Matematik 3 och 4 som studenterna har 
problem är också viktigt. Hur kan studierna bli mer motiverande? Hur kan inlärandet gå ifrån 
att ”plugga” formler och kunskap inför provet till att verkligen förstå och bygga en genuin grund 
att stå på inför kommande studier? 
 
Jag ser att man skulle kunna fortsätta denna studie med att koppla ihop studentens resultat från 
gymnasiet med resultatet på detta diagnostiska prov. Vidare vore det intressant att se hur 
studenterna har utvecklats inom matematik efter detta prov. Finns det ett samband mellan 
resultatet på detta prov och sannolikheten att slutföra studierna? Om man följer en individ ökar 
verkligen självinsikten med ökade kunskaper? 
 
Arbetet som Stankov (2011) har gjort i Singapore är också inspirerande då dom föreslår att man 
kan använda ”Bias Score” för att förbättra lärandet. Är detta ett nytt verktyg för lärare och 
studenter? Jag tycker att modellen med att både titta på under- och överskattningar är bättre än 
Stankov’s modell, då den ger ytterligare information som kan användas för att förfina verktyget. 
Man borde använda Självinsikt S för att mäta, det är ett bra verktyg för att leda lärare och 
studenter rätt. Självförtroende är ett för trubbigt instrument och det är också svårt att mäta. 
 
I inledningen konstaterade jag att jag hade svårt med språket när jag började på KTH. Det är ju 
som att inte utbilda elever i franska under franskalektionen. Det är ju klart att man får problem 
i framtiden. Det känns som att Skolverket är rädd för att lära ut matematikspråket i de tidiga 
årsklasserna för att de skulle skrämma bort elever. Jag tror att det skulle bli tvärtom. Många 
elever skulle kämpa med matematik tidigt men det är aldrig fel att ta tag i problemen så tidigt 
som möjligt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Stankov’s modell – Bias Score 
Stankov’s modell – Bias Score: 

Stankov’s Bias Score är ett verktyg för att utvärdera en students självinsikt. Betydelsen av 
Självinsikt i denna uppsats är förmågan att förutsäga om svaret på en matematikuppgift är rätt 
eller fel. Detta görs genom att mäta resultatet på ett prov och jämföra detta med en uppskattning 
som studenten gör av det förväntade resultatet.  

Ett Bias score på noll visar att studenten vet hur bra eller dåligt resultat studenten kommer att 
få, medan ett Bias Score på t.ex. plus 50 procent visar på en kraftig överskattning av den egna 
förmågan. En slutsats som Stankov drar är att ”Om eleverna starkt stöder ett felaktigt svar på 
en fråga [författarens notering: stark överskattning], så indikerar detta att något har gått fel i 
lärandeprocessen”. Rekommendationen från Stankov (2011, s 6) är att både lärare och studenter 
använder ”Bias Score” för att bli bättre i att lära ut matematik respektive att bli bättre i 
matematik. 

Resultatet R är det antal poäng som studenten får på provet och Uppskattning U är det antal 
poäng som studenten förväntar sig att få på provet.  

Antag att provet innehåller n matematikuppgifter där uppgift k ger maximalt 𝑃  𝑝𝑜ä𝑛𝑔 . 
Studenten får 𝑅  𝑝𝑜ä𝑛𝑔 och studenten uppskattar sannolikheten till 𝑝  att uppnå 𝑝𝑜ä𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑃  
på matematikuppgift k. 

Bias Score definieras som: 

𝐵𝑖𝑎𝑠 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝑈 − 𝑅 = 𝑝 𝑃 − 𝑅 = (𝑝 𝑃 − 𝑅 ) 

Där: 𝑝 ∈ {0 … 100%} 𝑜𝑐ℎ 𝑃 , 𝑅  𝑠𝑎𝑚𝑡 𝑛 ä𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 ℎ𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙  

En positiv Bias Score betyder alltså att studenten överskattar sin förmåga. 
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Exempel Stankov’s modell: 

Antag att ett matematiskt prov innehåller 5 uppgifter där de tre första ger 1 poäng och de två 
sista ger 2 poäng. Studenten kan således få maximalt 7 poäng på provet.  

I anslutning till provet gör studenten följande uppskattning av resultatet samt efter rättning av 
provet erhåller studenten det antal rätt per uppgift som beskrivs i den högra kolumnen: 

Uppgift k 𝒑𝒌 𝑷𝒌 𝑹𝒌 
k=1 100 % 1 1 
k=2 50 % 1 0 
k=3 100 % 1 1 
k=4 75 % 2 1 
k=5 25 % 2 0 

 

𝐵𝑖𝑎𝑠 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = (100% ∙ 1 + 50% ∙ 1 + 100% ∙ 1 + 75% ∙ 2 + 25% ∙ 2)
− (1 + 0 + 1 + 1 + 0) = 1 + 0,5 + 1 + 1,5 + 0,5 − 3 = 4,5 − 3 = 1,5 

Bodin’s modell: 

En kort summering görs här för att underlätta för läsaren att följa med i analysen av ”Bias 
Score”. 

𝑅 = 𝑅 ä , 𝑅 , 𝑅  R är det verkliga resultatet på provet 

𝑈 = 𝑈 ä , 𝑈 , 𝑈  U är uppskattningen som görs i självvärderingsformuläret 

𝑆 = {𝑘, ö, 𝑢, 𝑈𝐵, 𝑋, 𝑋𝑋} S är självinsikten definierad enligt nedan tabell 

Studenterna svarar alltså på ett självvärderingsformulär i samband med provet och R och U 
beskriver det antal rätt, fel och blanka svar som studenten får på provet och ger i 
självvärderingsformuläret. S beskriver studentens självinsikt i antal korrekta matchningar, över- 
och underskattningar samt ett antal kombinationer som följer om studenten emot instruktionen 
ändå ger blanka svar på provet eller i självvärderingsformuläret. Denna modell tar hänsyn och 
gör det möjligt att mäta över- och underskattningar samt även blanka svar enligt nedanstående 
tabell. 

Tabell:  

Resultat Uppskattning Självinsikt (Bodin) Detaljerad  Kommentar 
Rätt Rätt k 𝑘 ä  𝑘 = 𝑘 ä + 𝑘 + 𝑘  
Rätt Fel u 𝑢  
Rätt Blank X 𝑥 ä  𝑋 = 𝑥 ä + 𝑥  
Fel Rätt ö ö  
Fel Fel k 𝑘   
Fel Blank X 𝑥   

Blank Rätt XX 𝑥𝑥  
Blank Fel k 𝑘   
Blank Blank UB 𝑢𝑏  
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I denna analys kan studenten få maximalt en poäng per uppgift och svaret begränsas till ”rätt” 
eller ”fel”, alltså noll eller en poäng. I kodningskategorierna som togs fram grupperades 
korrekta matchningar och blanka uppskattningar enligt ovan tabell. För att härleda sambandet 
så krävs en detaljerad bild beskriven av parametrarna i kolumnen näst längst till höger. 

𝐵𝑖𝑎𝑠 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝑈 − 𝑅 = {𝑃 = 𝑃}

= 𝑃 𝑝 ä 𝑘 ä + ö + 𝑥𝑥 + 𝑝 𝑢 + 𝑘 + 𝑘

+ 𝑝 𝑥 ä + 𝑥 + 𝑢𝑏

− 𝑃 𝑝 ä 𝑘 ä + 𝑢 + 𝑥 ä + 𝑝 ö + 𝑘 + 𝑥

+ 𝑝 𝑥𝑥 + 𝑘 + 𝑢𝑏

=

𝑝 ä = 100%
𝑝 = 0%

𝑝 = 0%
𝑃 = 1

= 𝑘 ä + ö + 𝑥𝑥 − 𝑘 ä − 𝑢 − 𝑥 ä

= ö − 𝑢 + 𝑥𝑥 − 𝑥 ä  

I fallet att 𝑝 ä = 100% 𝑜𝑐ℎ 𝑝 = 𝑝 = 0% så blir 𝑋 = 𝑥 ä  𝑜𝑐ℎ 𝑋𝑋 = 𝑥𝑥 ⇒  

𝑩𝒊𝒂𝒔 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆 = 𝑼𝒓ä𝒕𝒕 − 𝑹𝒓ä𝒕𝒕 = ö − 𝒖 + 𝑿𝑿 − 𝑿 

Stankov’s Bias Score kan räknas ut antingen genom att endast ha tillgång resultatet och det 
förväntade resultatet som studenten uppskattade i självvärderingsformuläret eller genom att ha 
tillgång till antal över- och underskattningar samt antal XX och X svar som studenten gör.  

I ovan formel kan man se att Bias Score just visar avvikelsen. Över- och underskattningar tar 
ut varandra och dom korrekta svaren försvinner i uträkningen. Om indata inte innehåller några 
blanka svar så kommer termerna 𝑥𝑥 𝑜𝑐ℎ 𝑥 ä  att försvinna och då blir: 

𝑩𝒊𝒂𝒔 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆 = 𝑼𝒓ä𝒕𝒕 − 𝑹𝒓ä𝒕𝒕 = ö − 𝒖 
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Bilaga 2 - Matematisk beskrivning viktat medelvärde av en öu-graf 
 

𝑛 ∈ [1 … 𝑛 ], 𝑛 beskriver en student i mängden, 𝑛 = 320 i denna analys. 

ö = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑝𝑝𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑛: 𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒, ö ∈ [0 … 26] 

𝑢 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑝𝑝𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑛: 𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒, 𝑢 ∈ [0 … 26] 

𝑢  𝑜𝑐ℎ ö  har ett maximalt värde på 26, då provet (AB+CD) innehåller totalt 26 uppgifter. 

𝐹𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝐴 (𝑖, 𝑗) 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑚: 

𝐴 (𝑖, 𝑗) =
1, 𝑖 = 𝑢  𝑜𝑐ℎ 𝑗 = ö  𝑑ä𝑟  𝑖 𝑜𝑐ℎ 𝑗 ∈  [0 … 26]

0, 𝑓ö𝑟 ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑖 𝑜𝑐ℎ 𝑗                       
 

Funktionen 𝐴 (𝑖, 𝑗) har värdet 1 endast för ett par av (𝑖, 𝑗), nämligen när 𝑛: 𝑡𝑒 studentens 
antal underskattningar och överskattningar är lika med 𝒊 och 𝒋 respektive.    

𝐴(𝑖, 𝑗) = 𝐴 (𝑖, 𝑗)  

𝐴(𝑖, 𝑗) beskriver antal studenter som underskattade 𝒊 uppgifter och överskattade 𝒋 uppgifter. 

𝐴(𝑖, 𝑗) är alltså det tal som står i rutorna i öu-grafen och de tal som färg kodas. 

För att på ett enkelt sätt kunna jämföra olika mängder definieras: 
 

ū =
1

𝑛
𝐴(𝑖, 𝑗)𝑢 , 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑢

…
…

 

ȫ =
1

𝑛
𝐴(𝑖, 𝑗)ö , 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 ö

…
…

 

 

Exempel: 

För ett prov kan öu-grafen och 𝐴(𝑖, 𝑗) se ut som i Graf 8. 

 

Graf 8 – exempel öu-graf och 𝐴(𝑖, 𝑗) 

 

ö
3 0 0 0 0
2 2 1 5 0
1 1 5 5 0
0 1 5 5 0

0 1 2 3 u
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5 studenter har underskattat 2 uppgifter och överskattat 2 uppgifter, 𝐴(2,2) = 5 

Totalt antal studenter är: 2 + 1 + 5 + 1 + 5 + 5 + 1 + 5 + 5 = 30 

ū =
1

30
𝐴(𝑖, 𝑗)𝑢

…
…

=
1

30
[0(1 + 1 + 2 + 0) + 1(5 + 5 + 1 + 0) + 2(5 + 5 + 5 + 0) + 

3(0 + 0 + 0 + 0)] =
1

30
[11 + 30] =

41

30
~1.4 

 

ȫ =
1

30
[0(1 + 5 + 5 + 0) + 1(1 + 5 + 5 + 0) + 2(2 + 1 + 5) + 3(0 + 0 + 0 + 0)]

=
1

30
[11 + 16] =

26

30
~0.9 

 
Graf 9 – viktat medelvärde i öu-graf 

 

 

Viktat medelvärde av öu-grafen (röd punkt) där (ū, ȫ)~(1.4, 0.9). Detta värde kan sedan plottas 

ut i en graf där samtliga mängder finns med. 

 

 



 

 

 


