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Abstract 

Overconfidence is most easily explained by individuals who overestimate their own ability and 

knowledge. Time inconsistency is a concept that many people can identify with. It involves making a 

decision about the future, but when it is time to execute the decision individual’s change their minds. 

This study was done to investigate the overconfidence and the time-inconsistency of students in high 

school. Between 9-12 days before the students had a test in mathematics, they were given a questionnaire 

consisting of 4 questions. Just before they would write their tests they had to answer the same 

questionnaire again. One question focused on grades, and the students would then try to estimate what 

grade their test scores would correspond. The responses from both questionnaires were then compared 

with the actual grade to see if the students were overconfident about their knowledge of mathematics. 

The results showed that about 54 percent of the students were overconfident at the first questionnaire 

and around 44 percent at the second questionnaire. 60 percent of the boys were overconfident at the first 

questionnaire and about 47 percent at the second questionnaire. For the girls, it was about 51 percent 

that was overconfident at the first questionnaire, and about 43 percent at the second questionnaire. The 

result then showed that both boys and girls tend to be overconfident. To investigate time-inconsistency, 

students' expected rating at the first questionnaire were compared with their expected rating on the 

second questionnaire. About 31 percent of all students were time-inconsistent, as they changed the 

expected rating on the second questionnaire. About 30 percent of the boys and about 32 percent of the 

girls were time-inconsistent. The results showed therefore not much difference between the genders. 

This means that most students were time-consistent, they did not change their views on their knowledge 

in mathematics on the second questionnaire. 

Keywords: Overconfidence, time-inconsistency, gender 

 

Sammanfattning  

Att överskatta sin egen förmåga är en aspekt av en självutvärderings bias som indikerar att det finns att 

stark självförtroende. Tidsinkonsistens är ett begrepp som många människor kan känna igen sig med. 

Det innebär att man fattar ett beslut inför framtiden men när det är dags att verkställa beslutet så ändrar 

man sig. Denna studie gjordes för att undersöka om elever överskattar sin förmåga på ett terminsprov i 

matematik och om tidsinkonsistens förekommer hos elever på gymnasiet. Mellan 9-12 dagar innan 

eleverna hade ett terminsprov i matematik fick de svara på en enkät bestående av 4 frågor. Precis innan 

de skulle skriva sitt prov fick de svara på samma enkät en gång till. En fråga på enkäten handlade om 

betyg, och eleverna skulle då försöka uppskatta vilket betyg deras provresultat skulle motsvara. 

Elevernas svar från båda enkäterna jämfördes sedan med deras verkliga betyg för att se om eleverna 

överskattade sin förmåga eller inte. Resultatet visade att cirka 54 procent av eleverna överskattade sin 

förmåga vid första enkäten och cirka 44 procent vid andra enkäten. Av pojkarna var det 60 procent som 

överskattade sin förmåga vid första tillfället och cirka 47 procent vid andra tillfället. Av flickorna var 

det cirka 51 procent som överskattade sin förmåga vid första tillfället och cirka 43 procent vid andra 

tillfället. Resultatet visade då att både killar och tjejer tenderar att överskatta sin förmåga. För att 

undersöka tidsinkonsistens jämfördes elevernas förväntade betyg vid det första tillfället med deras 

förväntade betyg vid det andra tillfället.  Det var cirka 31 procent av alla elever som var 

tidsinkonsistenta, i form av att de ändrade sitt förväntade betyg vid det andra tillfället jämfört med vid 

första tillfället. Av pojkarna var det cirka 30 procent och av flickorna var det cirka 32 procent som var 

tidsinkonsistenta. Resultatet visade alltså inte så stor skillnad mellan könen. Detta innebär att de flesta 

elever var tidskonsistenta, de ändrade alltså inte sin uppfattning angående sin kunskap inom matematik 

vid det andra tillfället.  

Nyckelord: Överskattad förmåga, tidsinkonsistens, kön  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Tidigare studier har visat att både män och kvinnor tenderar att överskatta sin egen förmåga i vissa 

situationer. En skillnad som dock har framkommit är att män har en tendens att överskatta sin egen 

förmåga mer än vad kvinnor gör (Dahlbom m.fl. 2011). Forskning har visat att människor ofta 

överskattar sin förmåga i affärssituationer, till exempel vid investeringsbeslut och börshandel. Det finns 

även bevis för att människor överskattar sin förmåga i vardagssituationer, som exempelvis vid 

bilkörning (Jakobsson m.fl. 2013).  

Könsskillnader i riskbeteende, självförtroende och konkurrensvilja är ämnen som diskuterats mer och 

mer med på senaste tid. Som ovan nämnts, har det framkommit att män ofta överskattar sin egen förmåga 

mer än kvinnor. Studier har visat att kvinnor i genomsnitt då underskattar sin förmåga men även att de 

är mindre riskbenägna jämfört med män samt att de inte är lika konkurrensvilliga som män. Dock är 

detta resultat som bygger på kvinnor i genomsnitt, det kan alltså finnas situationer där dessa resultat inte 

stämmer. I arbeten som är mansdominerande är det inte omöjligt att kvinnor faktiskt är lika 

konkurrensvilliga och självsäkra som män, om inte ännu mer än männen (Nekby m.fl. 2007). 

Överskattning av sin förmåga kan som ovan nämnts förekomma i olika situationer. Det kan bland annat 

leda till att en individ anser sig besitta den kunskap och erfarenhet som krävs för att starta en verksamhet. 

Genom att individen vågar förlita sig på sin egen uppfattning kan det resultera i att individen faktiskt 

vågar starta en verksamhet, och får genom starten den kunskap och erfarenhet som krävs för att driva 

verksamheten. Man kan säga att fördelarna med att överskatta sin förmåga ibland kan överväga de risker 

som finns om man skulle misslyckas. I andra fall, som till exempel vid en vårdbehandling, kan en läkares 

överskattade övertygelse i att en behandling ska fungera istället leda till en placeboeffekt (Koellinger 

m.fl 2005).  

Överskattad förmåga är inte något som bara uppmärksammats hos vuxna, utan det finns även studier 

som indikerar att det även förekommer hos människor i tonåren. Vid en undersökning om elevers egen 

uppfattning om kunskap om matematik visade det sig att pojkar överskattade sin kunskap medan flickor 

underskattade sin kunskap (Dahlbom m.fl. 2011). Vid en annan liknande undersökning fann man även 

här att pojkar överskattar sin kunskap medan flickor underskattar sin. Flickorna är därför underdrivet 

självsäkra (underconfident), resultatet visade även att flickor som studerade på en flickskola 

underskattade sin förmåga mer än flickor som studerade på en skola med blandade kön (Jakobsson m.fl. 

2013). 

Överskattning av förmåga kan vara viktigt för ett samhälles utveckling. Utan individer som överskattar 

sin förmåga är det inte säkert att affärsmöjligheter utforskas och utnyttjas på samma sätt, vilket gör att 

samhällen med överskattad förmåga kan ha evolutionära fördelar jämfört med samhällen utan. Politik 

och ekonomiska institutioner har en inverkan på individers uppfattning, vilket leder till att de 

evolutionära effekterna påverkar individers initiativ till att göra verklighet av egna visioner (Koellinger 

m.fl 2005). 

Tidsinkonsistent (time-inconsistency) är ett uttryck som beskriver ett problem som många människor 

kan känna igen sig vid. Ett vanligt exempel är nyårslöften, då många människor till exempel lovar att 

ändra eller förbättra ett beteende. När nästa år inleds kan det vara svårt att hålla det löfte som man 

tidigare avgett och det kan resultera i att man fortsätter med sitt gamla beteende. Motsatsen till 

tidsinkonsistent är tidskonsistent (time-consistent), vilket innebär att man faktiskt följer det beslut man 

tidigare fattat. Människor kan vara tidsinkonsistenta i vissa situationer men tidskonsistenta i andra. 
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Problemet förekommer i många vardagliga situationer men kan även förekomma i arbetsrelaterade 

situationer politiken (Giavazzi & Mishkin 2006). 

Denna studie undersöker om gymnasielever överskattar sin förmåga angående vilket betyg deras 

provresultat på deras matematikprov kommer att motsvara, samt effekten av tidsinkonsistens. Studien 

kommer studera totala antalet elever men också studera skillnader mellan könen. Det är intressant att 

undersöka om det finns skillnader mellan könen angående överskattad förmåga, då tidigare studier visar 

att flickor tenderar att underskatta sin förmåga. Något som också vore intressant är om detta kan 

generaliseras till arbetslivet då det finns yrken som är könsdominerande. Anledningen till att 

tidsinkonsistens har undersökts i samband med om eleverna överskattar sin förmåga eller inte, är för att 

försöka avgöra om elevernas överskattning beror på att de överskattar sina kunskaper eller om det beror 

på att de missbedömer hur mycket de kommer att studera inför provet och på så sätt missbedömer hur 

mycket kunskap de kommer att ha i framtiden. Studien undersöker också om det kan finnas skillnader i 

tidsinkonsistens mellan könen.  

 

1.2 Problemformulering 

Det finns redan ett flertal studier som undersöker överskattning av förmåga hos båda könen. Studier har 

bland annat gjorts för att undersöka överskattning av förmåga i samband med entreprenörers beteende1, 

hur överskattning av sin förmåga påverkas av ersättningsbaserade system i form av fast ersättning eller 

prestationsbaserad ersättning2 och i samband med elevers uppfattning om sin kunskap i matematik3. Det 

finns även studier som fokuserat på tidsinkonsistens, varav en studie gjorts för att undersöka 

tidsinkonsistens i samband med elevers förberedelser inför en examination4.  

Denna studie bygger på gymnasieelevers förväntade förmåga på ett terminsprov inom matematik och 

har gjorts för att jämföra överskattad förmåga bland könen men även för att undersöka om 

tidsinkonsistens bland könen kan ha något samband med hur elever besvarar en fråga angående deras 

kunskap i matematik. Studien undersöker därför elevernas förväntade provresultat vid två tillfällen innan 

terminsprovet, för att på så sätt se om eleverna faktiskt överskattade sin förmåga genom att svaren 

jämförs med det verkliga betyget. Elevernas förväntade provresultat vid båda tillfällen jämförs också 

för att se om eleverna ändrat uppfattning angående deras kunskap inom matematik.  

 

1.3 Syfte 

Att undersöka gymnasieelevers förväntade förmåga på ett matematikprov för att studera om eleverna 

överskattar sin förmåga och om det finns skillnader bland könen, samt om tidsinkonsistens har någon 

påverkan på elevernas förväntade prestation och även här om det skiljer sig mellan könen. 

 

1.4 Metod 

För att undersöka överskattning av sin förmåga bland könen och för att se om tidsinkonsistens påverkar 

elevers svar, har en studie utförts på gymnasieelever i årskurs 1 till 3 på Karlbergsgymnasiet i Åmål. 

Elever som läser matematik fick mellan 9-12 dagar innan deras matematikprov svara på en enkät5, som 

de sedan fick besvara en gång till vid provtillfället. För att kunna dra en slutsats angående om eleverna 

                                                           
1 Koellinger, P., Minniti, M. och Schade, C. (2005) 
2 Nir, A., Lahav, E. och Siniver, E. (2015) 
3 Dahlbom, L., Jakobsson, A., Jakobsson, N. och Kotsadam, A. (2011) & Jakobsson, N., Levin, M. och Kotsadam, A. (2013) 
4 W-K. Wong (2006) 
5 Se appendix s.27 för att se hur enkäten såg ut 
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överskattat sin förmåga eller inte, jämfördes varje elevs enkäter med respektive elevs betyg på 

matematikprovet (som erhölls från matematikläraren). För att undersöka tidsinkonsistens jämfördes 

varje elevs svar från första enkäten med svaren från den andra enkäten. För att kunna utföra dessa 

jämförelser så användes Wilcoxon signed rank test, som är ett icke parametriskt statistisk hypotestest. 

 

1.5 Avgränsningar 

Eftersom det är varje lärare för respektive klass som planerar in ett datum för matematikproven, var det 

svårt att få alla matematik elever på Karlbergsgymnasiet att delta i studien. Det är olika antal 

matematikprov per termin beroende på vilken nivå på matematik som eleverna läser. På grund av 

begränsad tid fanns det därför ej möjlighet att låta alla matematik elever delta i studien.  Ett bra tillfälle 

skulle ha varit att utföra studien i samband med de nationella proven som eleverna tar varje år. Då de 

nationella proven tas i slutet på maj så fanns det ej tid att invänta resultaten från de proven. Studien 

utfördes därför i samband med ett terminsprov i matematik. 

  

1.6 Disposition 

Kapitel 2 består av teori med underrubrikerna grundläggande ekonomisk teori (2.1) och tidigare studier 

(2.2). I kapitel 3 presenteras data och metod, som består av data (3.1), brister i data (3.2), ekonometrisk 

metod (3.3) samt redogörelse av hypoteser (3.4). Kapitel 4 behandlar analys och resultat med 

överskattad förmåga (4.1) och tidsinkonsistens (4.2).  I kapitel 5 diskuteras resultaten och i kapitel 6 

presenteras en slutsats.  

 

2. Teori 

2.1 Grundläggande ekonomisk teori 

Överskattad förmåga 

Självutvärderings bias (self-evaluation bias) är en process som består av fyra aspekter. Den kanske 

största aspekten är överdrivet självförtroende (overconfidence) som består av överskattning 

(overestimation), överskattad placering (overplacement) och överskattad precision (overprecision). Med 

överskattning syftar man på en individs förmåga att överskatta sin egen förmåga, prestation, framgång 

och kontrollnivå. Det finns empiriska bevis för att detta är en företeelse som förkommer i många olika 

situationer, bland annat är det vanligt att individer överskattar sin förmåga att utföra olika uppgifter eller 

överskattar sin förmåga vid framtida självkontroll. Överskattad placering hänvisar till individer som 

anser att de är bättre än genomsnittet. Ett vanligt exempel är att individer ofta anser sig själva vara bättre 

än genomsnittet på att köra bil. Överskattad precision är den sista vinkeln på överdrivet självförtroende 

som refererar till individers förmåga att överskatta sin säkerhet över deras kunskap. Detta framkommer 

ofta vid studier där individer ska uppskatta ett intervall över hur säkra de är på att de har svarat rätt på 

en fråga. Frågan som besvarats är oftast utformad så att svaret är en siffra, som till exempel: Hur lång 

är Nilen? Resultaten av dessa studier visar att individer oftast överskattar sin säkerhet över sin kunskap 

och därmed blir intervallen missvisande (Wilkinson & Klaes 2012). 

En annan aspekt av självutvärderings biasen är underdrivet självförtroende (underconfidence). Även här 

finns det empiriska studier som stödjer uttrycket underdrivet självförtroende, i form av att individer 

ibland underskattar sin förmåga och kontrollnivå samt undervärderar sin prestation när de jämför sig 

med andra individer. Studier har visat att individer tenderar att underskatta sin förmåga vid en svår 
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uppgift, som till exempel att spela piano. Moore och Healy (2008) har en annan teori där det framgår att 

individer tenderar att underskatta sin förmåga vid en lätt uppgift. De menar att denna konflikt beror på 

överskattning av förmåga och överskattad placering, och förklarar sin teori genom att individer har 

bristfällig information om sin egen förmåga. De menar att vid en svår uppgift tenderar individer att 

underskatta sin förmåga, men de tror fortfarande att deras prestation kommer att vara bättre än andra 

individers prestation. Vid en lätt uppgift har individer en tendens att överskatta sin förmåga men 

samtidigt övervärderar de andra individers förmåga och tror att de kommer att prestera sämre än andra 

individer (Wilkinson & Klaes 2012). 

Den tredje aspekten är egennyttig fördom (self-serving bias). Enligt Zuckerman (1979) är detta ett 

fenomen som har använts för att förklara hur individer vid framgång associerar sin lycka med sin egen 

förmåga men håller andra faktorer, till exempel otur, ansvariga vid en motgång. Den sista aspekten är 

känslomässigt samband (visceral fit6) som syftar till individers känsloband till sina egna uppfattningar. 

Risen och Critcher (2011) menar att om en individ kan skapa ett känslomässigt samband till en händelse 

så kan det påverka individens uppfattning om händelsen. Ett exempel som anges är att om en individ 

befinner sitt i ett varmt tillstånd, exempelvis en varm och solig dag, ökar det individens uppfattning om 

att global uppvärmning existerar (Wilkinson & Klaes 2012). 

 

Tidsinkonsistens 

Tidsinkonsistens är ett vanligt förekommande problem som inträffar när en beslutstagare har fattat ett 

beslut angående framtiden men när beslutet ska verkställas så fattar beslutstagaren ett nytt beslut (Varian 

2014). Ett vanligt exempel är nyårslöften. Många individer beslutar ofta om ett nyårslöfte, men när det 

sedan är ett nytt år så har de svårt att hålla sig till löftet. Problemet förekommer även i större 

sammanhang, som till exempel i politiken (Giavazzi & Mishkin 2006). Motsatsen till tidsinkonsistent 

är tidskonsistent, som innebär att man följer de beslut som man har fattat tidigare.  

Ett annat problem som också är vanligt förekommande är problemet med självkontroll (self-control). 

Ett exempel på problemet kan vara att en individ bestämmer sig för att äta mindre kalorier men 

försummar sitt beslut vid en god måltid. Om människor skulle vara medvetna om problemet finns det 

två alternativ för hur vi skulle agera. Den ena alternativet är att vi skulle ge med oss. Till exempel att en 

individ väljer att äta en efterrätt idag bara för att han eller hon vet att frestelsen ändå kommer att vara 

för stor imorgon. Det andra alternativet är att vi skulle vara starka och agera efter problemet. Till 

exempel att en individ väljer att säga nej oftare eftersom individen är medveten om att han eller hon 

alltid tar på sig för mycket ansvar. En utformning av problemet med självkontroll kan kopplas samman 

med fenomenet överskattning av förmåga och aspekten egennyttig fördom som nämns ovan. Barber och 

Odean är två ekonomer som undersökt tusentals hushåll som handlat med värdepapper. En intressant 

upptäckt i deras studie var att män ofta handlade mer än kvinnor. Flertalet psykologer menar att män är 

mer självsäkra i sin förmåga och att deras beteende kan kopplas samman med aspekten egennyttig 

fördom (Varian 2014).  

Individer som omfattas av tidsinkonsistens kan delas in i tre olika grupper. De första gruppen består av 

de individer som är naiva i form av att de inte inser att deras beteende är tidsinkonsistent. Den andra 

gruppen består av de sofistikerade som är medvetna om problemet, och väljer därför att ta hänsyn till 

det vid framtida beslut. Den tredje och sista gruppen består av de individer som är delvis naiva. Precis 

som de sofistikerade så är de medvetna om problemet med tidsinkonsistens, men de underskattar allvaret 

i problemet (Wong 2006). 

                                                           
6 Benämns som ”känslomässiga faktorer” i diskussionsdelen.  
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2.2 Tidigare studier 

Koellinger m.fl. studerade år 2007 variabler som är signifikanta med en individs beslut att starta en 

verksamhet. Datan till studien kommer från ”the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) project” och 

samlades in 2001. GEM är ett projekt som fokuserar på att undersöka entreprenörsbeteende mellan olika 

länder. De undersöker bland annat vilka konsekvenser ett visst beteende kan leda till, samt orsaker till 

varför man blir entreprenör. I studien deltog 29 olika länder, varav 18 av länderna användes i studien då 

det fanns brister i datan i vissa av länderna. Över 74 000 intervjuer samlades in. GEM projektet skulle 

hjälpa till att kartlägga personer som var entreprenörer, i form av att de skulle starta en verksamhet eller 

att de förvaltade en verksamhet som de ägde vid tidpunkten för när GEM utfördes. Om en individ stämde 

in på minst ett av dessa kriterier så följdes frågan upp av följdfrågor för att kunna skapa en profil av 

individen. I studien av Koellinger m.fl. användes en probit analys för att analysera vilka variabler som 

är signifikanta med en individs beslut att starta en verksamhet. Resultatet av studien visade att individer 

litar mer på sin egen förmåga än på objektiva sannolikheter. Detta leder till att individer överskattar sin 

verksamhets förmåga, som i sin tur leder till att individerna överskattar sin egen förmåga att leda 

verksamheten med framgång.  

I maj 2006 publicerades Wong en studie där syftet var att undersöka tidsinkonsistens och självkännedom 

(self-awareness), varav 158 studenter som läste kursen “Inledande makroekonomi” på National 

University of Singapore deltog i undersökningen. I början på terminen fick studenterna besked om 

datum för nästa examination, och fick sedan svara på en enkät angående förberedelserna inför 

examinationen. På första frågan skulle studenterna svara på vilket datum som vore mest optimalt att 

börja studera på inför examinationen och på andra frågan skulle de ange datum för när de trodde att de 

verkligen skulle börja studera inför examinationen. För att undersöka tidsinkonsistens, fick eleverna på 

examinationsdagen uppge vilket datum som de faktiskt hade börjat studera inför examinationen. 

Resultatet visade att 7 procent av studenterna var tidskonsistenta, vilket innebär att de faktiskt hade 

studerat efter den plan som de uppgett i början på terminen. 19,6 procent av studenterna var naiva, vilket 

innebär att de inte inser att deras beteende följer mönstret för tidsinkonsistens. 20 studenter, vilket 

motsvarar 12,7 procent, var sofistikerade individer vilket betyder att de är medvetna om problemet och 

väljer därför att ta hänsyn till det. 60,8 procent av studenterna var delvis naiva, vilket innebär att de är 

medvetna om tidsinkonsistensproblemet men de underskattar allvaret i problemet. 

Dahlbom m.fl. publicerades 2011 en studie som bygger på data insamlad från 78 elever som under 

tidpunkten gick på ett högstadium i Karlstad, Sverige. De var 43 flickor och 35 pojkar, alla i åldern 14 

år. Då Sverige anses vara ett land med hög jämställdhet, gjordes denna studie som ett komplement till 

tidigare studier då den som ovan nämnts bygger på data från svenska elever. Studien gick ut på att 

eleverna, en vecka innan sitt matematikprov, blev tillfrågade vilket betyg de trodde att de skulle få på 

provet. Detta svar jämfördes sedan med deras verkliga betyg. Studien visade att 47 procent av flickorna 

svarade att de trodde att deras betyg skulle bli VG eller MVG, dock visade det sig att det var 56 procent 

att flickorna som faktiskt fick betyget VG eller MVG. Det var 63 procent av pojkarna som trodde att 

deras betyg skulle bli VG eller MVG, det var dock endast 49 procent av pojkarna som uppnådde detta 

betyg. Resultatet visade därför att flickor tenderar att underskatta sin egen förmåga då de presterade 

bättre än vad de trodde att de skulle göra, medan pojkar istället överskattar sin förmåga då de presterade 

sämre. Denna studie utfördes visserligen på elever på högstadiet men den kan vara till hjälp för att 

försöka hitta en förklaring till varför kvinnor i arbetslivet ibland kan vara underrepresenterade.  

Jakobsson publicerade 2012 en studie där svenska studenter i åldrarna 18-25 blev tillfrågade angående 

vilket betyg de trodde att de skulle få på sin examination i makroekonomi en vecka senare. Studenternas 

svar jämfördes sedan med det verkliga betyget för att se om eleverna över- eller underskattade sin 
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förväntade förmåga. Dahlbom m.fl (2011) och Jakobsson m.fl. (2013) fann att pojkar i åldern 14-16 år 

överskattar sin kunskap i matematik medan flickor i samma ålder underskattar sin. Resultatet av denna 

studie visade att kvinnorna underskattade sin förmåga, men det fanns inga bevis för att männen 

överskattade sin. Att flickor underskattar sin kunskap inom matematik kan eventuellt då kopplas vidare 

samman till att kvinnor underskattar sin förmåga inom makroekonomi.  

År 2013 publicerade Jakobsson m.fl. en artikel som redovisade resultaten av en studie som utförts i syfte 

att undersöka överskattning av kunskap bland båda könen. Datan som studien grundades på samlades in 

från två skolor i El Salvador. Den ena skola bestod av elever med blandade kön, varav 32 flickor och 34 

pojkar deltog i studien, och den andra skolan var en flickskola varav 63 flickor deltog. Det var då totalt 

129 elever i åldern 15-16 år som deltog i studien. Studien gick ut på att eleverna skulle försöka avgöra 

vilket betyg de skulle få på sina nästkommande prov i matematik och samhällskunskap. Elevernas svar 

jämfördes sedan med deras verkliga betyg för att se om man kunde hitta någon skillnad i överskattad 

förmåga mellan båda könen. Resultatet av studien visade även här att flickor underskattar sina kunskaper 

i matematik, medan pojkar överskattar sina. Dock visade det sig att flickorna som gick på flickskolan 

underskattade sina kunskaper mer än flickorna på den samkönade skolan.  Resultatet angående 

kunskaper i samhällsvetenskap visade att både könen överskattar sin kunskap, men pojkar överskattar 

mer än flickor. Då matematik anses vara ett maskulint ämne och samhällsvetenskap vara ett könsneutralt 

ämne, menar Jakobsson, Levin och Kotsadam att vilket skolämne som undersöks har betydelse för vad 

resultat kommer att visa. Då studien fått samma resultat angående kunskaper i matematik i både Sverige 

och El Salvador, menar Jakobsson, Levin och Kotsadam att resultatet skulle kunna generaliseras till fler 

kulturer. Ett eventuellt problem med denna studie var att eleverna som gick på skolan bestående av båda 

könen deltog i studien dagen före dem skulle ha sina prov, medan flickorna som gick på flickskolan 

deltog i studien två veckor innan proven. Om det skulle finnas ett tidsinkonsistensproblem skulle därför 

resultatet inte vara rättvisande.  

Nir m.fl publicerade 2015 en studie som gjordes för att undersöka hur överskattning av förmåga 

påverkas av ersättningsbaserade system, i form av fast ersättning eller prestationsbaserad 

ersättning/incitament kompatibel ersättning. Datan bestod av 336 studenter som studerade ”Introduktion 

till Mikroekonomi” på Collage of Management i Israel. Det var 197 män och 139 kvinnor som deltog. 

Studenterna var mellan 19-38 år gamla och studerade sitt första år inom ekonomi. Innan sin examination 

fick studenterna uppskatta hur många frågor på examinationen som de trodde att de skulle svara korrekt 

på.   Resultatet visade att de flesta studenterna överskattade sin framgång på examinationen, och de 

överskattade antalet frågor de skulle besvara korrekt. När man använde ett fast ersättningssystem 

(eleverna visste vilken belöning de skulle få) var männens överskattning högre än kvinnornas. När man 

däremot använde ett prestationsbaserat ersättningssystem, ökade kvinnornas överskattning, medan 

männens minskade eller förblev oförändrat.   

 

3. Data och metod 

3.1 Data 

Datan består av en undersökning som utförts på Karlbergsgymnasiet i Åmål, Sverige. Det var totalt 133 

elever i årskurs 1-3 som hade möjlighet att delta i studien, varav resultaten av 107 elever kommer att 

redovisas i studien. En enkät delades ut till eleverna 9-12 dagar innan de skulle ha ett terminsprov i 

matematik. De fick en kort presentation av frågorna för att säkerställa att alla elever uppfattade frågorna 

på samma sätt. Enkäten bestod av tre frågor som berörde matematik samt en fråga där de skulle ange 
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sitt kön. För att eleverna skulle kunna svara ärligt på enkäten tilldelades varje elev en anonymitetskod 

av sin lärare. När eleverna svarat på frågorna samlades enkäterna in utan att någon ytterligare 

information lämnades till eleverna. När eleverna sedan skulle ha sitt prov i matematik fick de svara på 

samma enkät en gång till. Eleverna fick svara på frågorna precis innan provet och tilldelades då samma 

anonymitetskod som innan, för att man på enklaste sätt skulle kunna para ihop den första enkäten med 

den andra. När eleverna svarat på enkäten två gånger, jämfördes sedan svaren med elevens verkliga 

betyg på matematikprovet. Betygsystemet består av graderingen A till F, där A till E innebär att resultatet 

är godkänt och F innebär att resultatet inte är godkänt. Bokstaven A motsvarar det högsta betyget för 

godkänt7.  

 

Omvandling av data 

Enkäten som eleverna fick besvara bestod av både kvalitativa och kvantitativa värden. Första frågan 

antog diskreta kvantitativa värdena, vilket innebär att eleverna bara kunde svara med en siffra mellan 

ett intervall av 1-5. Andra och tredje frågan bestod av kvalitativa värden och följde en ordinalskala i 

form av att eleverna fick ordnade svarsalternativ, där eleverna fick ange det svar som stämde bäst 

överens med elevens uppfattning. Fråga fyra antog även den kvalitativa värden, men i form av en 

nominalskala där värdena var binära. För att kunna jämföra svaren gjordes de kvalitativa värdena om 

till kvantitativa värden. Följande tabell visar de variabelvärden som fanns på enkäten och vilka 

kvantitativa värden de antog i analysen. 

 

Tabell 1: Omvandling av data 

 

                                                           
7 Se appendix s. 26 för mer information om det svenska betygssystemet 

Fråga Beskrivning Svarsalternativ Nytt värde

2. Hur bra tror du att du är på                     

matematik i förhållande till 

genomsnittet? 

Mycket bätte         

Bättre                     

Lika bra                 

Sämre                       

Mycket sämre

→                         

→                           

→                            

→                         

→

5                            

4                              

3                               

2                              

1

3. Vilket betyg tror du att ditt 

provresultat kommer att                   

motsvara? 

A                        B                         

C                        D                         

E                         F

→                        

→                         

→                          

→                        

→                                  

→

5                              

4                             

3                           

2                          

1                          

0

4. Är du: Man                            

Kvinna

→                          

→   

1                               

2
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3.2 Brister i data 

Brister i data kan ge missvisande resultat, vilket gör att det är extra viktigt att man är noggrann när man 

tolkar resultatet. Undersökningen bygger på primärdata, men det är alltid viktigt att ifrågasätta 

reliabiliteten och validiteten.  

Enkäten delades vid första tillfället ut till 120 elever 9-12 dagar före matematikprovet. Vid andra tillfället 

delades enkäten ut till 112 elever. Antalet elever skiljer sig på grund av att alla elever inte närvarade vid 

båda tillfällen. Det fanns även elever som inte närvarade vid något av tillfällena. De elever som var borta 

vid första tillfället kan inte delta i undersökningen då eleverna måste svara på enkäten två gånger. De 

elever som deltog vid första tillfället men inte vid andra tillfället måste även de exkluderas från 

undersökningen, då eleverna måste svara på enkäten två gånger samt delta vid provtillfället för att få ett 

korrekt resultat. Efter bortfallet består undersökningen nu av 107 elever, varav 41 procent är pojkar och 

59 procent är flickor.  

Ett problem uppstod på Karlbergsgymnasiet då en av lärarna inte hade möjlighet att betygsätta sina 

elevers prov. Detta innebär att det inte fanns provresultat tillgängliga för alla 107 elever som deltog i 

studien, utan endast resultaten från 79 av dessa 107 elevers provresultat fanns tillgängliga. Ett urval 

består därför av 107 elever, vars svar används för att undersöka tidsinkonsistens. Ett annat urval består 

av 79 elever, vars svar används för att överskattning av egen förmåga. Av de 79 eleverna så är 38 procent 

av eleverna pojkar och 62 procent flickor. Enligt könsfördelningen i Sverige från Statistiska centralbyrån 

(SCB) så är kvinnor överrepresenterade i undersökningen medan män är underrepresenterade, i båda 

urvalen.  Enligt SCB var folkmängden i Sverige år 2015 totalt 9 851 017, varav 50,0554 procent var 

män och 49,9446 procent var kvinnor. 

En fråga på enkäten var om eleven tycker att det är roligt att läsa matematik. Enkäterna visar att eleverna 

har blandade åsikter, några elever tycker matematik är jätte roligt medan andra elever tycker att 

matematik är ganska tråkigt. Man kan då dra slutsatsen att det finns ett sannolikt intresse för matematik 

bland eleverna. Detta kan resultera i att resultatet blir snedvridet då urvalet inte är tillräckligt slumpartat. 

Eleverna läser även olika inriktningar vilket skulle kunna påverka resultatet. Elever som läser det 

naturvetenskapliga- eller tekniska programmet kan ha ett större intresse för matematik än de elever som 

läser det samhällsvetenskapliga- eller estetiska programmet då de först nämnda programmen innefattar 

fler kurser inom matematik.  

Reliabiliteten är viktigt att ta hänsyn till när man ska tolka ett resultat då den anger hur tillförlitlig datan 

är. För att få en hög reliabilitet ska undersökningen kunna utföras igen av andra personer, slumpfaktorer 

ska vara eliminerade samt beräkningarna ska vara rätt. För att få en hög validitet ska undersökningens 

syfte ha uppnåtts, i form av att man undersökt det man ville och inget annat (Thurén 2007). Enkäten 

som eleverna svarade på finns tillgänglig i appendix s.27, vilken tillsammans med förklaringen av hur 

studien utfördes borde kunna innebära att datan har hög reliabilitet.  

 

3.3 Statistisk metod 

Wilcoxon Signed-Rank Test 

För att statistiskt kunna säkerställa ett resultat finns det olika tester som man kan utföra. Om datan är 

kvantitativ bör man använda ett parametriskt test om det finns möjlighet. Ett vanligt test är det så kallade 

t-testet, som används när datan är normalfördelad eller om man har ett stort stickprov. Om datan dock 

inte uppfyller villkoren för ett parametriskt test så får man istället använda ett icke-parametriskt test 

(Forskningsmetodik). För att kunna analysera skillnaden mellan ett före- och eftermätningsvärde, som 

datan i denna studie, behöver man använda ett icke-parametriskt test. Datan var på ordinalnivå, då 
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eleverna fick ordnade svarsalternativ, vilket gör att Wilcoxon signed-rank test användes för att 

undersöka om förändringen var signifikant eller inte. Wilcoxon testar noll hypotesen att skillnaden 

mellan det första värdet och det andra värdet är lika med noll (Statistics Solutions). Med Wilcoxon 

signed rank test beräknas ett värde för test statistika fram, som sedan jämförs med ett kritiskt värde ur 

Wilcoxon signed-rank test tabellen. Om värdet för test statistika är mindre än det kritiska värdet så kan 

noll hypotesen förkastas (McDonald 2014).  

Wilcoxon signed-rank test användes för att jämföra elevernas förväntade provresultat med deras 

verkliga provresultat, för att undersöka om eleverna tenderar att över- eller underskatta sin förmåga. 

Urvalet bestod av 79 elever, varav 30 elever var pojkar och 49 elever var flickor. Testet användes också 

för att undersöka tidsinkonsistens, varav urvalet bestod av 107 elever, 44 pojkar och 63 flickor. Se 

hypoteser i tabell 2. 

 

3.4 Hypoteser 

Tabellen nedan visar de hypoteser som använts i studien. För att undersöka överskattning av egen 

förmåga har de förväntade betygen jämförts med de verkliga betygen. För att undersöka tidsinkonsistens 

hos eleverna på gymnasiet har de förväntade betygen på den fösta enkäten jämförts med de förväntade 

betygen på den andra enkäten.  

 

Tabell 2: Hypoteser 

 

 

 

 

 

 

Överskattning av egen 

förmåga

H0: Förväntat betyg vid första tillfället = Det verkliga betyget                    

H1: Förväntat betyg vid första tillfället ≠ Det verkliga betyget 

Överskattning av egen 

förmåga

H0: Förväntat betyg vid andra tillfället = Det verkliga betyget                    

H1: Förväntat betyg vid andra tillfället ≠ Det verkliga betyget 

Tidsinkonsistens H0: Förväntat betyg vid första tillfället = Förväntat betyg vid andra tillfället

H1: Förväntat betyg vid första tillfället ≠ Förväntat betyg vid andra tillfället

Test av: Hypotes:
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4. Analys och resultat 

4.1 Överskattad förmåga 

Testet användes för att jämföra elevernas förväntade provresultat med deras verkliga provresultat för att 

undersöka om eleverna tenderar att överskatta sin egen förmåga på matematikprovet. Urvalet bestod av 

79 elever, varav 30 elever var pojkar och 49 elever var flickor.  

 

Överskattad förmåga – Totala antalet elever 

Histogrammet nedan, till vänster, visar de förväntade betygen som eleverna fyllde i på sina enkäter vid 

första tillfället. Den högsta stapeln motsvarar betyget B, varav cirka 27 procent av eleverna uppskattade 

att deras provresultat skulle uppfylla kraven för betyget B. Det var cirka 4 procent av eleverna som 

trodde att deras provresultat skulle bli underkänt, vilket innebär att 96 procent av eleverna uppskattade 

sin kunskap som tillräckligt god för att bli godkänd på provet. Histogrammet till höger visar de 

förväntade betygen som eleverna fyllde i på sina enkäter vid andra tillfället. Den högsta stapeln 

motsvarar nu istället betyget C, varav cirka 24 procent av elever uppskattade att deras provresultat skulle 

uppfylla kraven för betyget C. Jämfört med första tillfället, kan man se att den största förändringen ha 

skett i den andra stapeln som motsvarar betyg E.  

 

 

Figur 1: Förväntade betyg vid första enkäten (till vänster) och andra enkäten (till höger) 

 

 

Tabellen nedan (Tabell 3) visar en sammanställning av elevernas svar från första enkäten i jämförelse 

med det betyg som deras provresultat verkligen motsvarade. Resultatet visade att cirka 54 procent av 

eleverna överskattade sin förmåga, vilket innebär att de angav ett högre förväntat betyg än de faktiskt 

fick. Cirka 23 procent av eleverna underskattade sin förmåga, vilket innebär att de angav ett lägre betyg 

än vad provresultatet visade. Cirka 23 procent av eleverna uppgav samma betyg som de faktiskt fick, 

vilket kan innebära att dessa elever var medvetna om deras kunskap inom matematik. Skillnaden mellan 

de förväntade betygen vid första enkäten och de verkliga betygen är statistisk signifikant med ett p-värde 

på 0.0006 och ett z-värde på 3.441.  
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Tabell 3: Förväntade betyg vid första enkäten i jämförelse med det verkliga betyget           

           

 

Tabell 4 visar en sammanställning av elevernas svar från andra enkäten i jämförelse med det betyg som 

deras provresultat verkligen motsvarade. Vid andra tillfället var det cirka 44 procent av eleverna som 

överskattade sin förmåga, vilket är en minskning på 10 procent. Minskningen kan bero på att eleverna 

nu har haft tid att studera inför provet, och på grund av detta så är de mer medvetna om sin egen kunskap. 

Det var vid andra tillfället cirka 27 procent av eleverna som underskattade sin förmåga och cirka 29 

procent av eleverna som uppskattade sin kunskap korrekt, då dessa 29 procent angav det betyg som de 

faktiskt fick. Skillnaden mellan de förväntade betygen vid andra enkäten och de verkliga betygen är 

statistisk signifikant med ett p-värde på 0.0455 och ett z-värde på 2.000.  

 

Tabell 4: Förväntade betyg vid andra enkäten i jämförelse med det verkliga betyget                     

 

 

Histogrammet nedan (Figur 2) visar de verkliga betygen från elevernas prov. De största märkbara 

skillnaderna i antalet elever, jämfört med Figur 1, hittar man i den första stapeln, betyget F, och femte 

stapeln, betyget B. Resultat visar inte att eleverna har en dålig kunskap inom matematik, utan resultat 

visar att eleverna har en sämre kännedom om sin egen kunskap inom matematik. De tror att deras 

kunskap är bättre än vad den egentligen är.  

Överskattning av egen 

förmåga

Underskattning av egen 

förmåga

Medveten om egen 

förmåga
Totalt

Elever i antal 43 18 18 79

Elever i % 54,43 22,78 22,78 100

Överskattning av egen 

förmåga

Underskattning av egen 

förmåga

Medveten om egen 

förmåga
Totalt

Elever i antal 35 21 23 79

Elever i % 44,30 26,58 29,11 100
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Figur 2: Verkliga betygen 

 

 

Överskattad förmåga – Pojkar 

Histogrammet nedan, till vänster, visar de förväntade betygen som pojkarna fyllde i på sina enkäter vid 

första tillfället. Samtliga pojkar uppskattade sin kunskap inom matematik som godkänd, då ingen av 

pojkarna angav att deras provresultat skulle motsvara ett F. Det var 10 procent av pojkarna som 

uppskattade sin kunskap till ett E, vilket innebär att 90 procent av pojkarna uppskattade sin kunskap till 

mer än bara godkänd. Histogrammet till höger visar de förväntade betygen som pojkarna fyllde i på sina 

enkäter vid andra tillfället. Vid första enkäten uppskattade samtliga pojkar sin kunskap inom matematik 

som godkänd, då ingen av pojkarna angav att deras provresultat skulle motsvara ett F. På andra enkäten 

är det en pojke som uppger att hans kunskap förmodligen motsvarar att F på provet. De två sista 

staplarna, betyg A och B, är oförändrade jämfört med svaren på första enkäten. Diagrammet visar dock 

inte om de är samma elever som svarat betyg A eller B på första enkäten som på andra enkäten.  

 

 

Figur 3: Förväntade betyg vid första enkäten (till vänster) och andra enkäten (till höger) 
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Tabellen nedan visar en sammanställning av pojkarnas svar från första enkäten i jämförelse med det 

betyg som deras provresultat verkligen motsvarade. Resultatet visade att 60 procent av pojkarna 

överskattade sin förmåga, vilket innebär att de angav ett högre förväntat betyg än de faktiskt fick. 20 

procent av pojkarna underskattade sin förmåga och 20 procent av pojkarna uppgav samma betyg som 

de faktiskt fick. Skillnaden mellan de förväntade betygen vid första enkäten och de verkliga betygen är 

statistisk signifikant med ett p-värde på 0.0078 och ett z-värde på 2.661.  

 

Tabell 5: Förväntade betyg vid första enkäten i jämförelse med det verkliga betyget 

 

 

Tabell nedan visar en sammanställning av pojkarnas svar från andra enkäten i jämförelse med det betyg 

som deras provresultat verkligen motsvarade. Vid andra tillfället var det cirka 47 procent av pojkarna 

som överskattade sin förmåga, vilket är en minskning på 13 procent. Det var 20 procent av pojkarna 

som underskattade sin förmåga och cirka 33 procent av pojkarna som uppskattade sin kunskap korrekt.  

Antalet pojkar som var medvetna om sin kunskap har ökat med cirka 13 procent, vilket kan bero på att 

pojkarna nu har studerat inför provet och känner sig därför mer säkra på sin kunskap. Skillnaden mellan 

de förväntade betygen vid andra enkäten och de verkliga betygen är inte statistisk signifikant då p-värdet 

är 0.0622 och  z-värdet är 1.865.  

 

Tabell 6: Förväntade betyg vid andra enkäten i jämförelse med det verkliga betyget 

 

 

Histogrammet nedan (Figur 4) visar de verkliga betygen från pojkarnas prov. De två sista staplarna, 

betyg A och B, har minskat i jämförelse med figur 3. Även stapeln för betyget D har minskat jämfört 

med figur 3. Resterande staplar har ökat jämfört med resultatet från de förväntade betygen vid första 

och andra tillfället. 

Överskattning av egen 

förmåga

Underskattning av egen 

förmåga

Medveten om egen 

förmåga
Totalt

Pojkar i antal 18 6 6 30

Pojkar i % 60,00 20,00 20,00 100

Överskattning av egen 

förmåga

Underskattning av egen 

förmåga

Medveten om egen 

förmåga
Totalt

Pojkar i antal 14 6 10 30

Pojkar i % 46,67 20,00 33,33 100



  
14 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Figur 4: Verkliga betyg 

 

 

Överskattad förmåga – Flickor 

Histogrammet nedan, till vänster, visar de förväntade betygen som flickorna fyllde i på sina enkäter vid 

första tillfället. Jämfört med pojkarnas svar på första enkäten, var det här cirka 6 procent av flickorna 

som angav att deras provresultat skulle motsvara ett F. Det var flest flickor som uppskattade sin kunskap 

till betyget C, cirka 29 procent. Nära inpå ligger stapeln för betyget B, varav cirka 27 procent av flickorna 

angav det betyget på första enkäten. Endast en flicka angav att hennes provresultat skulle motsvara ett 

A. Histogrammet till höger visar de förväntade betygen som flickorna fyllde i på sina enkäter vid andra 

tillfället. Jämfört med första enkäten, är det nu ingen flicka som uppskattar att sitt provresultat kommer 

att motsvara ett A. Stapeln för betyget F och stapeln för betyget C är oförändrade medan staplarna D 

och E har ökat och stapeln för betyget B har minskat.   

 

 

Figur 5: Förväntade betyg vid första enkäten (till vänster) och andra enkäten (till höger) 
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Tabellen nedan visar en sammanställning av flickornas svar från fösta enkäten i jämförelse med det 

betyg som deras provresultat verkligen motsvarade. Resultatet visade att cirka 51 procent av flickorna 

överskattade sin förmåga, vilket innebär att de angav ett högre förväntat betyg än de faktiskt fick. Precis 

som resultaten från pojkarnas första enkät, var det lika många flickor som underskattade sin förmåga 

som de var flickor som var medvetna om sin kunskap i matematik. Skillnaden mellan de förväntade 

betygen vid första enkäten och de verkliga betygen är statistisk signifikant med ett p-värde på 0.0232 

och ett z-värde på 2.270.  

Tabell 7: Förväntade betyg vid första enkäten i jämförelse med det verkliga betyget 

 

 

 

Tabell 8 visar en sammanställning av flickornas svar från andra enkäten i jämförelse med det betyg som 

deras provresultat verkligen motsvarade. Vid andra tillfället var det cirka 43 procent av flickorna som 

överskattade sin förmåga, vilket är en minskning på 8 procent jämfört med förta tillfället. Det var cirka 

31 procent av flickorna som underskattade sin förmåga och cirka 27 procent av eleverna som 

uppskattade sin kunskap korrekt, vilket innebär att det har skett en ökning i båda kategorierna jämfört 

med första tillfället. Skillnaden mellan de förväntade betygen vid andra enkäten och de verkliga betygen 

är inte statistisk signifikant då p-värdet är 0.2753 och z-värdet är 1.091.  

 

Tabell 8: Förväntade betyg vid andra enkäten i jämförelse med det verkliga betyget 

 

 

Histogrammet nedan (Figur 6) visar de verkliga betygen från flickornas prov. Diagrammet visar att 

staplarna för betygen A, D och F har ökat jämfört med flickornas förväntade provresultat från första och 

andra tillfället. Staplarna för betygen B, C och E har minskat jämfört med staplarna från figuren som 

visar förväntade betyg vid första och andra tillfället. 

  

 

 

 

Överskattning av egen 

förmåga

Underskattning av egen 

förmåga

Medveten om egen 

förmåga
Totalt

Flickor i antal 25 12 12 49

Flickor i % 51,02 24,49 24,49 100

Överskattning av egen 

förmåga

Underskattning av egen 

förmåga

Medveten om egen 

förmåga
Totalt

Flickor i antal 21 15 13 49

Flickor i % 42,86 30,61 26,53 100
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Figur 6: Verkliga betyg 

 

 

4.2 Tidsinkonsistens 

Testet användes för att jämföra elevernas förväntade provresultat vid första tillfället med deras 

förväntade provresultat vid andra tillfället för att undersöka tidsinkonsistens hos eleverna. Urvalet 

bestod av 107 elever, varav 44 elever var pojkar och 63 elever var flickor.  

 

Tidsinkonsistens – Totala antalet elever 

Histogrammet nedan, till vänster, visar de förväntade betygen som eleverna fyllde i på sina enkäter vid 

första tillfället. Histogrammet till höger visar de förväntade betygen som eleverna fyllde i på sina enkäter 

vid andra tillfället. En jämförelse mellan diagrammen visar att staplarna i det högra diagrammet har ökat 

eller minskat med 2-3 elever i vardera stapel, jämfört med staplarna i det vänstra. 

 

 

Figur 7: Förväntade betyg vid första enkäten (till vänster) och andra enkäten (till höger) 
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Tabellen nedan visar en sammanställning av elevernas svar från första enkäten i jämförelse med 

elevernas svar från andra enkäten. Det var cirka 69 procent av eleverna som angav samma betyg vid 

första tillfället som vid andra tillfället. Cirka 23 procent angav ett lägre betyg vid andra tillfället jämfört 

med det betyg som de angivit vid första tillfället. Cirka 7 procent av eleverna angav ett högre betyg vid 

andra tillfället jämfört med det betyg som de angivit vid första tillfället. Skillnaden mellan de förväntade 

betygen vid första enkäten och de förväntade betygen vid den andra enkäten är statistisk signifikant med 

ett p-värde på 0.0028 och ett z-värdet på 2.987.  

 

Tabell 9: Förväntade betyg vid första enkäten i jämförelse med det förväntade betyget vid andra enkäten 

 

 

 

Tidsinkonsistens – Pojkar 

Histogrammet nedan, till vänster, visar de förväntade betygen som pojkarna fyllde i på sina enkäter vid 

första tillfället. Histogrammet till höger visar de förväntade betygen som pojkarna fyllde i på sina enkäter 

vid andra tillfället. En jämförelse mellan diagrammen visar att staplarna i det högra diagrammet har ökat 

eller minskat med 1-2 pojkar i vardera stapel, jämfört med staplarna i det vänstra. 

 

 

Figur 8: Förväntade betyg vid första enkäten (till vänster) och andra enkäten (till höger) 

 

 

 

Högre → Lägre Lägre → Högre Samma Totalt

Elever i antal 25 8 74 107

Elever i % 23,36 7,48 69,16 100
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Tabellen nedan visar en sammanställning av pojkarnas svar från första enkäten i jämförelse med 

pojkarnas svar från andra enkäten. Det var cirka 70 procent av pojkarna som angav samma betyg vid 

första tillfället som vid andra tillfället. Cirka 23 procent angav ett lägre betyg vid andra tillfället jämfört 

med det betyg som de angivit vid första tillfället och cirka 7 procent angav ett högre betyg vid andra 

tillfället jämfört med det betyg som de angivit vid första tillfället. Skillnaden mellan de förväntade 

betygen vid första enkäten och de förväntade betygen vid den andra enkäten är statistisk signifikant med 

ett p-värde på 0.0498 och ett z-värdet på 1.961.  

 

Tabell 10: Förväntade betyg vid första enkäten i jämförelse med det förväntade betyget vid andra enkäten 

 

 

Tidsinkonsistens – Flickor 

Histogrammet nedan, till vänster, visar de förväntade betygen som flickorna fyllde i på sina enkäter vid 

första tillfället. Histogrammet till höger visar de förväntade betygen som flickorna fyllde i på sina 

enkäter vid andra tillfället. En jämförelse mellan diagrammen visar att staplarna i det högra diagrammet 

har ökat eller minskat med 1-4 flickor i vardera stapel, jämfört med staplarna i det vänstra. 

 

 

Figur 9: Förväntade betyg vid första enkäten (till vänster) och andra enkäten (till höger) 

 

 

 

Högre → Lägre Lägre → Högre Samma Totalt

Pojkar i antal 10 3 31 44

Pojkar i % 22,73 6,82 70,45 100



  
19 

Tabellen nedan visar en sammanställning av flickornas svar från första enkäten i jämförelse med 

flickornas svar från andra enkäten. Det var cirka 68 procent av flickorna som angav samma betyg vid 

första tillfället som vid andra tillfället. Cirka 24 procent angav ett lägre betyg vid andra tillfället jämfört 

med det betyg som de angivit vid första tillfället och cirka 8 procent angav ett högre betyg vid andra 

tillfället jämfört med det betyg som de angivit vid första tillfället. Skillnaden mellan de förväntade 

betygen vid första enkäten och de förväntade betygen vid den andra enkäten är statistisk signifikant med 

ett p-värde på 0.0241 och ett z-värdet på 2.255.  

 

Tabell 11: Förväntade betyg vid första enkäten i jämförelse med det förväntade betyget vid andra enkäten 

 

 

5. Diskussion 

Första enkäten delades ut mellan 9-12 dagar före terminsprovet, vilket kan gör det är svårt för eleverna 

att uppskatta sin kunskap då de kanske inte har hunnit studera så mycket inför provet ännu. På gymnasiet 

är det inte ovanligt att eleverna har prov i flera ämnen under en kort period, till skillnad från universitet 

där man oftast bara studerar mellan 1-3 kurser samtidigt. Nivån på gymnasiet kan naturligtvis inte 

jämföras med nivån på universitetet men eleverna på gymnasiet kan ha svårare att planera studietiden 

inför varje prov då flera prov hamnar under samma period. Detta kan göra det svårt för eleverna att så 

långt i förväg veta exakt hur mycket tid de har att spendera på att studera inför just matematikprovet. En 

anledning till att mer än hälften av eleverna överskattade sin förmåga kan då vara en felbedömning i 

beräkningen av studietid.  Det skulle vara intressant att undersöka om graden på överskattning skiljer 

sig mellan elever beroende på vilket program de läser. Vilket program de läser kanske också påverkar 

elevernas studietid inför ett prov? För att kunna göra en djupare undersökning, skulle det vara intressant 

att undersöka dessa frågor men att då studera skillnader mellan könen.  

Andra enkäten delades ut vid provtillfället, vilken borde innebära att eleverna är mer säkra på sin 

kunskap. Dock var de fortfarande cirka 44 procent av eleverna som överskattade sin förmåga. Detta 

stämmer överens med resultatet som Nir m.fl. publicerade 2015, där de fann att studenter överskattade 

sin kunskap inför en examination. Deras undersökning utfördes precis innan studenternas examination, 

precis som den andra enkäten i denna studie. Då både studenter på universitet och elever på gymnasium 

överskattar sin förmåga precis innan ett prov, kanske resultaten skulle kunna generaliseras till alla 

människor som ska utföra en examination av något slag? Resultatet i denna studie visade att cirka 27 

procent av eleverna vid det andra tillfället underskattade sin förmåga, vilket är en ökning på cirka 4 

procent jämfört med första tillfället. Att elever underskattar sin förmåga skulle kunna förklaras av 

känslomässiga faktorer, i form av att eleverna är nervösa inför provet och underskattar då sin egen 

förmåga. Känslomässiga faktorer skulle kunna påverka elever olika mycket. Det kan till exempel finnas 

de elever som har studerat väldigt mycket inför provet och som därför inte alls är nervösa. Eller så kan 

det finnas elever som satsar på ett högt betyg, som kanske är mer nervösa än de elever som bara nöjer 

sig med att bli godkända. Känslomässiga faktorer skulle därför kunna vara starkare hos vissa elever, 

Högre → Lägre Lägre → Högre Samma Totalt

Flickor i antal 15 5 43 63

Flickor i % 23,81 7,94 68,25 100
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medan vissa elever inte påverkas alls. Det skulle kunna finnas skillnader hos elever beroende på vilket 

program de läser, det är dock inget som undersökts i denna studie. Det var vid andra tillfället cirka 29 

procent av eleverna som uppskattade sin kunskap korrekt. Om detta berodde på att eleverna var helt 

säkra på sin kunskap eller om det berodde på andra orsaker, till exempel att eleverna bara angav det 

betyg som deras förra provresultat motsvarade är omöjligt att avgöra då elevernas svar inte följdes upp 

med följdfrågor som ifrågasatte deras svar.  

Majoriteten av pojkarna uppskattade fel betyg vid första enkäten, varav 60 procent av pojkarna 

överskattade sin förmåga. Att pojkar överskattar sin förmåga stämmer överens med studien som 

Dahlbom m.fl. publicerade 2011. Deras undersökning utfördes ungefär lika långt innan eleverna skulle 

ha ett prov i matematik som första enkäten i denna studie. Deras resultat visade att 63 procent av 

pojkarna trodde att deras betyg skulle bli VG eller MVG, men endast 49 procent av pojkarna uppnådde 

detta betyg. Varför resultatet i denna studie visade att mer än hälften av pojkarna överskattade sin 

förmåga är svårt att säga. Kan det bero på ett önskemål om ett högre betyg, i form av att pojkarna uppger 

det betyg som helst vill uppnå istället för det betyg som de verkligen tror att de kommer att uppnå? Eller 

kan det bero på att de fick ett bra resultat på förra matematikprovet, och tror sig därför kunna uppnå 

samma resultat igen? Eller är det så att de helt enkelt inte har någon uppfattning om vilket betyg deras 

kunskap egentligen motsvarar? 

Vid andra tillfället var det fortfarande cirka 47 procent av pojkarna som överskattade sin förmåga. Att 

pojkar överskattar sin förmåga stämmer även överens med resultatet från studien som publicerades 2013 

av Jakobsson m.fl. Pojkarna i den studien deltog i undersökningen dagen innan de hade prov i 

matematik, vilket endast skiljer sig en dag från pojkarna i denna studie. Deras studie fann att pojkar 

överskattar sin kunskap både inom matematik och inom samhällskunskap. Denna studie undersökte 

dock endast kunskap inom matematik, men eftersom det finns studier som visar att pojkar är överskattar 

sin kunskap i andra ämnen, kan det då vara så att pojkar i allmänhet överskattar sin kunskap? Jakobsson 

m.fl. nämner in sin studie att vilket skolämne som undersöks kan ha betydelse för vad resultat kommer 

att visa, och om matematik då anses vara ett maskulint ämne så kanske det inte är konstigt om resultat 

blir att pojkar överskattar sin förmåga mer än flickor gör? Skulle ett feminint ämne eller yrke undersökas 

så kanske flickor överskattar sin kunskap mer än vad pojkar gör?  

Resultatet visade att cirka 51 procent av flickorna överskattade sin förmåga vid första enkäten, vilket 

inte överensstämmer inte med de resultat som Dahlbom m.fl. publicerade 2011. Deras studie visade att 

47 procent av flickorna svarade att de trodde att deras betyg skulle bli VG eller MVG, men att det var 

56 procent att flickorna som faktiskt fick betyget VG eller MVG. Deras resultat visade att flickor 

tenderar att underskatta sin kunskap, då de presterade bättre än vad de trodde att de skulle göra. Eftersom 

mer än hälften av flickorna i denna studie trodde att de skulle få ett högre betyg än vad de egentligen 

fick, kan det vara intressant att ifrågasatta varför flickorna har denna uppfattning. Resultatet stämmer 

heller inte med det resultat som Jakobsson fann 2012, då kvinnorna i hans studie tenderade att 

underskatta sin egen förmåga på examinationen i makroekonomi.  

Vid andra tillfället var det cirka 43 procent av flickorna som överskattade sin förmåga, vilket är en 

minskning på 8 procent. Minskningen kan bero på att flickorna har studera mer, och kan därför vara mer 

säkra på sin faktiska kunskap. Dock så var det en liten minskning. Detta stämmer inte överens med 

tidigare studier, då det var fler flickor som överskattade sin förmåga än som underskattade den. 

Jakobsson m.fl. fann att flickorna på den samkönade skolan, som uppskattade sitt betyg dagen innan sitt 

prov, underskattade sina kunskaper i matematik. Om det hade funnits mer tid för att undersöka varför 

de överskattar sin kunskap, kunde det vara intressant att ta reda på exakt hur flickorna resonerade när 

de svarade på enkäterna eftersom resultatet inte överensstämmer med tidigare studier. Antal flickor som 
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underskattade sin förmåga ökade vid andra tillfället, jämfört med svaren på första enkäten. Denna ökning 

skulle kunna bero på känslomässiga faktorer i form av att flickorna var nervösa inför provet. Det var 

ingen skillnad i antal pojkar som underskattade sin förmåga vid första och andra tillfället, vilket kan 

innebära att känslomässiga faktorer kan ha större inverkan på flickor än pojkar. Varför flickor skulle 

vara mer nervösa än pojkar inför ett prov är inget som kan sägas med säkerhet, om detta var fallet så 

skulle en anledning kunna vara att flickor har högre prestationsångest än pojkar och blir således mer 

nervösa.  

Resultatet visade att cirka 23 procent av eleverna angav ett betyg på första enkäten men ändrade sig till 

ett lägre betyg på andra enkäten. Anledningen till att eleverna ändrar sig till ett lägre betyg, skulle kunna 

vara att de inte har studerat tillräckligt mycket inför provet. När första enkäten delades ut kan det ha 

varit elever som planerade att studera inför provet, och angav därför ett betyg som de uppskattade att de 

skulle nå. Men när andra enkäten delades ut precis innan provet, har eleverna inte studerat så mycket 

som de egentligen hade planerat och anger därför ett lägre betyg. Cirka 7 procent av eleverna av eleverna 

angav ett högre betyg vid andra tillfället jämfört med det betyg som de angivit vid första tillfället. 

Anledningen till att de anger ett högre betyg på andra enkäten kan vara för att de har studerat mer än 

vad de egentligen hade tänkt göra när första enkätende delades ut. Det kan även bero på att elevernas 

kunskaper i matematik har utvecklats snabbare än vad eleverna trodde att de skulle göra vid första 

enkäten. Till exempel om eleverna inte förstår matematiken 9-12 dagar innan provet, så kan de dra 

slutsatsen att de inte kommer att förstå mycket mer vid provtillfället. De anger därför ett lägre betyg vid 

första enkäten. När provdatumet väl kommer så kan elevernas kunskap ha utvecklats snabbare än 

förväntat, och eleverna tror sig därför kunna få ett högre betyg på provet. Det var cirka 69 procent av 

eleverna som uppgav samma betyg på första och andra enkäten, vilket kan innebära att dessa 74 elever 

var medvetna om deras kunskap inom matematik. Risken finns också att flertalet elever inte orkade 

engagera sig i undersökningen, och svarade därför samma betyg på båda enkäterna. Resterande elever 

följde alltså ett mönster för tidsinkonsistens, i form av att de angav olika betyg på enkäterna. Även här 

finns risken för att eleverna inte orkade lägga ner så mycket energi på att tänka efter ordentligt, och 

deras svar kanske inte är korrekt med det betyg som de verkligen uppskattar sitt provresultat att 

motsvara. År 2006 publicerade Wong en studie där tidsinkonsistens undersöktes. Resultatet visade att 

endast 7 procent av eleverna var tidskonsistenta, vilket innebar att eleverna faktiskt studerade efter den 

plan som de gjorde i början av terminen. Resultat av denna undersökning skulle då kunna tolkas att 69 

procent av eleverna var tidskonsistenta, då de inte ändrade sin uppfattning om sin kunskap inom 

matematik. Resultatet överensstämmer alltså inte med det resultat som Wong fann, då majoriteten i 

denna studie var tidskonsistenta och inte tidsinkonsistenta.  

Problemet med självkontroll kan kopplas samman med tidsinkonsistens då det handlar om att följa de 

beslut som vi tidigare fattat. Ett vanligt exempel bland studenter på universitetet är att man lovar sig 

själv att studera bättre och mer effektivt inför nästa kurs, men när man väl läser nästa kurs så håller man 

inte sitt löfte. En anledning kan vara att man blev godkänd på förra kursen, och övertalar då sig själv att 

den studieteknik man använt tidigare uppenbarligen fungerar och man finner därför ingen motivering 

till att ändra studieteknik. I denna studie kan det vara så att eleverna har en bra studieteknik inför ett 

prov, vilket resulterar i att dem är ganska säkra på vilket betyg de kan uppnå oavsett om man frågar dem 

9-12 dagar innan provet eller om man frågar dem bara några minuter innan provet. Elevernas svar på 

enkäterna visade att det finns ett intresse för matematik, vilket kan göra att vissa elever prioriterar att 

studera till ett matematikprov framför ett annat prov. Detta kan vara en anledning till att många elever 

uppgav samma betyg på första enkäten som på andra enkäten.  
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Problemet med tidsinkonsistens verkar alltså inte vara så stort bland eleverna. Denna studie fokuserar 

främst på om elever överskattar sin förmåga på matematikprovet och om tidsinkonsistens förekommer, 

men om mer tid hade funnits så kunde det vara intressant att undersöka om elevernas intresse för 

matematik har någon inverkan på vilket betyg som eleverna uppskattar att provresultatet motsvarar. 

Finns det något samband mellan att de elever som anser att matematik är roligt, är mer tidskonsistenta i 

sina svar? Om det skulle finnas ett samband, kanske man kan dra slutsatsen att det är lättare att uppskatta 

ett förväntat betyg i ett ämne som man är intresserad av? Detta kanske även skulle kunna kopplas vidare 

till att människor har lättare att följa sina beslut om besluten rör något som de är intresserade av? Om 

man till exempel är väldigt intresserad av träning så kanske det är lättare att fullfölja de mål som man 

sätter upp, jämfört med om man tycker att träning är tråkigt och jobbigt. Det skulle också vara intressant 

att undersöka om det är så att eleverna svarar tidskonsistent för att de är säkra på sin kunskap, och att 

detta beror på att de har en lärare som är tydlig med vad som är viktigt att kunna inför provet.  

Resultatet visade att cirka 23 procent av pojkarna angav ett högre betyg på första enkäten men ändrade 

sig till ett lägre betyg på andra enkäten. Cirka 7 procent av pojkarna angav ett lägre betyg på första 

enkäten men angav ett högre betyg på andra enkäten. Cirka 70 procent av pojkarna uppgav samma betyg 

på första och andra enkäten, vilket kan innebära att dessa pojkar var medvetna om deras kunskap inom 

matematik. Detta innebär även att cirka 70 procent av pojkarna var tidskonsistenta. Resultatet visade att 

cirka 24 procent av flickorna angav ett högre betyg på första enkäten men ändrade sig till ett lägre betyg 

på andra enkäten. Cirka 8 procent angav ett lägre betyg på första enkäten men ändrade sig till ett högre 

betyg på andra enkäten. Cirka 68 procent angav samma betyg på första och andra enkäten och var på så 

vis tidskonsistenta. Det var inte så stor skillnad mellan könen när tidsinkonsistens undersöktes, då båda 

könen tenderar att svara tidskonsistent. Det skulle vara intressant att veta varför eleverna uppger samma 

betyg på båda enkäterna för att se om anledningarna skiljer sig åt mellan könen. Kan det finnas någon 

skillnad i resonemang beroende på vilket program man läser eller vilken lärare man har?  

 

6. Slutsats 

Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att eleverna överskattar sin egen förmåga angående 

matematikprovet. Vi första enkäten överskattade cirka 54 procent av eleverna sin förmåga och vid andra 

tillfället överskattade cirka 44 procent sin förmåga. Detta stämmer överens med resultatet som Nir m.fl. 

fann 2015. Det var 60 procent av pojkarna som överskattade sin förmåga angående sitt matematikprov 

vid första enkäten och cirka 47 procent vid andra enkäten, vilket stämmer överens med de resultat som 

Dahlbom m.fl. och Jakobsson m.fl. fann. Något som skiljde sig från tidigare studier var det faktum att 

flickorna i denna studie också tenderade att överskatta sin förmåga. Det var cirka 51 procent av flickorna 

som överskattade sin förmåga vid första enkäten och cirka 43 procent vid andra. Av antalet elever var 

andelen flickor överrepresenterade om man jämför med den svenska befolkningen, vilket kan göra att 

resultatet i undersökningen egentligen har ett svagare utslag i verkligheten. Resultatet visade alltså att 

det inte var så stor skillnad mellan könen då både könen tenderade att överskatta sin förmåga inför 

matematikprovet. 

Idag försöker vi leva i en jämställd värld, men det finns fortfarande yrken som är könsdominerade. 

Varför vissa yrken domineras av ett specifikt kön är svårt att säga. En orsak skulle kunna vara att män 

och kvinnor överskattar sin förmåga i olika yrken, vilket gör att de yrken där män överskattar sin 

förmåga leder till att bli ett mansdominerat yrke och vice versa. Om det finns fler yrken som är 

mansdominerade kan det då bero på att män generellt sätt överskattar sin förmåga i högre grad än vad 

kvinnor gör.  
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Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att majoriteten av eleverna är tidskonsistenta. Cirka 69 procent 

av eleverna uppgav samma uppskattade betyg på första enkäten som på andra enkäten. Det var 70 

procent av pojkarna och 68 procent av flickorna, vilket visar att båda könen tenderar att vara 

tidskonsistenta. Om detta beror på att eleverna är säkra på sin kunskap, eller om gjorde en korrekt 

bedömning av hur mycket de skulle studera inför provet eller om de helt enkelt inte engagerade sig i 

undersökningen är svårt att avgöra. Resultatet visar alltså att problemet med time-inconsistency inte 

verkar vara så stort hos eleverna på Karlbergsgymnasiet, vilket kan tyda på att eleverna har bra 

självkontroll i form av bra studieteknik. Resultatet stämmer inte överens med Wongs studie, där 

resultatet visade att majoriteten av studenterna var tidsinkonsistenta.  

Tidsinkonsistens studerades i samband med överskattad förmåga för att försöka avgöra om elevernas 

överskattning beror på att de överskattar sina kunskaper eller om det beror på att de missbedömer hur 

mycket de kommer att studera inför provet och på så sätt missbedömer hur mycket kunskap de kommer 

att ha i framtiden. Resultatet visar att elevernas överskattning inte verkar bero på att de inte har studerat 

lika mycket som de hade tänkt, då majoriteten av eleverna inte ändrade sitt uppskattade betyg till ett 

lägre vid andra enkäten. Överskattningen verkar istället, till största del, bero på att eleverna inte är 

medvetna om sin verkliga förmåga, då majoriteten av eleverna uppgav samma betyg på båda enkäterna.  

Könsskillnader i riskbeteende, självförtroende och konkurrenskraft är ett ämne som diskuterats mer och 

mer med åren som gått. Forskning har visat att människor ofta överskattar sin förmåga i affärssituationer, 

till exempel vid investeringsbeslut och börshandel, men att män ofta överskattar sin förmåga högre än 

vad kvinnor gör. Barber och Odean fann att män ofta handlade mer värdepapper än kvinnor och flertalet 

psykologer menar att det då kan bero på att män är mer självsäkra och överskattar sin egen förmåga 

högre än vad kvinnor gör. Koellinger m.fl. fann att individer litar mer på sin egen förmåga än på 

objektiva sannolikheter när de ska starta en verksamhet och de kan då överskattar sin verksamhets 

förmåga till framgång. Överskattning av förmåga kan dock vara viktigt för ett samhälles utveckling, då 

affärsmöjligheter kanske inte skulle utforskas och utnyttjas på samma sätt om människor inte vågade 

tro på sig själva. Att människor överskattar sin förmåga redan i unga åldrar, som på gymnasiet, behöver 

därför inte vara något dåligt. Utan det kan vara så att någon av dessa elever kommer att förlita sig på sin 

kunskap och på så sätt starta en lyckad verksamhet i framtiden.  
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Appendix 
 

Betygsystemet i Sverige 

Tidigare bestod betygsystemet i Sverige av betygen Icke godkänt, Godkänt, Väl godkänt och 

Mycket väl godkänt. För att uppnå betyget Mycket väl godkänt måste eleven ha uppfyllt kraven 

för de underliggande betygen. Under höstterminen 2011 introducerades det nya betygssystemet 

i Sverige. Systemet är uppbyggt med graderingen A till F, där A till E innebär att resultatet är 

godkänt och F innebär att resultatet inte är godkänt. Betygen A, C och E är grundstenarna i 

systemet och för varje betyg finns ett uppsatt mål. Bokstaven A motsvarar det högsta betyget, 

och för att kunna nå det resultatet måste eleven uppfylla de mål som Skolverket stadgat. 

Betygen B och D har inga stadgade mål, utan används då en elevs resultat inte motsvarar en av 

grundstenarna. Om målen för betyget C är uppfyllt, men målen för betyget A är inte helt 

uppfyllda, så kan en elev få betyget B. Det är dock viktigt att tänka på att underlaget kan skilja 

sig mellan elever då eleverna kan uppfylla olika delar av målen. När en elev ska få ett slutbetyg 

så får läraren göra en helhetsbedömning av elevens kunskaper (Gymnasium). 
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ENKÄTEN: 

 

 

1. Hur roligt tycker du det är att läsa matematik? (Ringa in en siffra) 

Mycket tråkigt             1             2             3             4             5             Mycket roligt 

 

 

2. Hur bra tror du att du är på matematik i förhållande till genomsnittet?  

Mycket sämre              Sämre              Lika bra              Bättre              Mycket bättre 

 

 

3. Vilket betyg tror du att ditt provresultat kommer att motsvara? (Bortse från alla 

tidigare matteprov. Antag att ditt slutbetyg endast bygger på ditt provresultat på detta 

matteprov) 

A                     B                     C                    D                    E                    F 

 

 

4. Är du: 

Man                  Kvinna   

 

 

5. Ange din anonymitetskod. (Siffran du fått från din lärare) 

-------------------- 

 

 

Tack så mycket för din medverkan! 


