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Introduktion
• Piger klarer sig bedre end drenge i skolen – undtagen matematik
• Kønsforskellen er blevet større over de sidste årtier (f.eks. Goldin et al 2006,
Fortin et al 2012)

• Adfærdsproblemer har betydning for, hvordan man klarer sig senere i livet
(uddannelsesniveau og indkomst – Segal (2006))

• En mulig forklaring: Kønsforskelle i adfærdsproblemer?
• Et større antal elever kommer i specialklasser
• Mange af dem har adfærdsproblemer
• Størstedelen af eleverne i specialklasser er drenge (Mehlbye, 2008)
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Introduktion
Vores papir undersøger:
• Om forskellen i adfærdsproblemer kan forklare forskellen i skolepræstationer,
herunder sammenhængen til social baggrund
• Om forældres og læreres opfattelse af adfærd er forskellig, og om det kan
forklare kønsforskellen i skolepræstationer

Hvorfor relevant?
• Give alle lige muligheder
• Vigtigt at identificere de grupper, der har brug for (mere) hjælp
• Adfærd vigtig for hvordan man klarer sig på lang sigt
• Sammenhæng mellem kønsforskellen i skolepræstationer og adfærd:
Ikke undersøgt før!
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Empirisk model
Estimeret med Ordinary least squares (OLS):

Outcome: Standardicerede eksamenskarakterer/indkator for start på
uddannelse
Girl: Indikator for pige
SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire (= adfærdsmål)
X: andre forklarende variable (barn-, forældre- og familiebaggrund samt
klassekarakteristika)
Ƞ: skole-fixed effect
De interessante parametre: Ɣg’erne
Viser om der er kønsforskelle i sammenhængen mellem
adfærdsproblemer og skolepræstationer

Kausal sammenhæng?
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Data: udvælgelse, SDQ og skolepræstationer
• Survey: 10.907 mødre eller kommende mødre
• Tilknyttet Aarhus Universitets Hospital (jan. 1990 – marts 1992)
Aarhus Birth Cohort (ABC)-data
• Follow-up i 2002: SDQ (10-13 år) forældre og lærer.
• ABC-data koblet med registerdata
• Børn født 1990-1992  Outcome 15-18 år
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Data: udvælgelse, SDQ og skolepræstationer
Udadreagerende adfærd (i alt 10 spm), f.eks.:

• Er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde sig i ro i længere tid
• Har ofte raserianfald eller bliver let hidsig
• Bliver nemt distraheret, mister let koncentrationen
Introvert (problem-)adfærd (i alt 10 spm), f.eks.:
• Er bange for mange ting, bliver nemt skræmt
• Bekymrer sig om mange ting eller virker ofte bekymret
• Kommer bedre ud af det med voksne end med andre børn
Se
sdqinfo.org
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Data: udvælgelse, SDQ og skolepræstationer
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Resultater

• Børn med adfærdsproblemer klarer sig dårligere
• Pige-indikator: piger klarer sig bedre i mundtlig dansk end drenge, og
drenge klarer sig bedre end piger i matematik.
Men påvirker ikke videre skolegang (start i gym)
• Piger med en smule udadreagerende adfærd klarer sig bedre i matematik
end drenge med samme adfærd

MEN: Der er ikke tegn på at kønsforskellen i udadreagerende adfærd hænger
sammen med skolepræstationer.
Generelt ingen tegn på sammenhæng mellem adfærdsproblemer og
skolepræstationer.
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Forældre vs lærer-SDQ
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Resultater – efterfølgende delanalyser
Lærer-SDQ vs. Forældre-SDQ:
• Mindre dårlige resulater – hvis lærerne er klar over adfærdsproblemer, kan
de kompensere for disse
• Kønsforskellene mindre

Sammenhængen med børn fra ressourcesvage familier (lavindkomst, skilt, ung mor):
• børn fra ressourcesvage familier klarer sig dårligere – her er kønsforskellen
mindre (pigerne får lavere karakterer, drengene mere robuste)

Dekomponering af resultaterne:
• Forskellen i skolepræstationer kan IKKE forklares af forskellen i
adfærdsproblemer
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Konklusion – hvad har vi lært?

• Adfærdsproblemer hænger sammen med lavere skolepræstationer
• Læsning: Piger bedre end drenge – Matematik: Drenge bedre end piger
• Piger og drenge med ekstremt udadreagerende adfærd klarer sig (lige)
dårligt
• Piger med en smule udadreagerende adfærd klarer sig bedre i matematik
end drenge med samme adfærd
• Delanalyse: børn fra ressourcesvage familier klarer sig dårligere – her er
kønsforskellen mindre (pigerne får lavere karakterer)
• Dekomponering: Forskellen i skolepræstationer kan IKKE forklares af
forskellen i adfærdsproblemer

